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Författningsförslag

Förslag till

på avfallLag skattom

föreskrivs följ ande.Härigenom

tillämpningsområdeLagens

förtill enligt denna lag1 § Skatt avfallsskatt skall betalas staten
in till anläggningavfall och material förs ärannat som av-ensom

sedd för deponering avfall,av om
bestämmelser i miljöskyddslagenanläggningen med stöd av

1969:387 har tillstånd att ta emot
a miljöfarligt avfall, eller
b mängden avfallavfall under över-änannat som avses a om

stiger 50 år, ellerton per
i skall på anlägg-avsikten avfall lär tas emotatt angessom

ningen, tillstånd saknas.men

stycket inte för anläggning uteslutandeFörsta gäller dock som
för deponering flera följande avfallsslag,avsedd ellerär ettav av

nämligen
gråberg,
jord, lera, skiffer eller kalksten,sten, grus,

i gruvindustriellavfallssand från tillverkningsprocessen
verksamhet.

Skattebelopp

skatteplik-2 § Avfallsskatt skall betalas med 250 kronor tonper
tigt material.

från skattepliktUndantag

3 material§ Avfallsskatt skall inte betalas för är avsett attsom an-
vändas för driften anläggningen.av

Vem skattskyldigärsom

för verk-4 § Skyldig betala avfallsskatt denäratt som ansvarar
anläggning i § första stycket.samheten pa 1en som avses
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Den skattskyldigär skall registrerad hos beskattning-som vara
smyndigheten.

Skattskyldighetens inträde m.m.

5 § Skyldigheten betala avfallsskatt inträder skattepliktigtnäratt
material förs in till anläggningen.

6 § Avfallsskatt skall bestämmas på grundval Vägning detav av
skattepliktiga material förs in till anläggningen.som

Om tillförsel sker i mindre omfattning eller det av annan an-
ledning finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall
medge avfallsskatten får bestämmas på grund Vägningatt änannan

det skattepliktiga materialet.av
Om det skattepliktiga materialet inte kan bestämmas på en

grund i första eller andra stycket skall det i stället beräk-som anges
efter vad skäligt.ärnas som

iAvdrag deklaration

§7 deklarationI avfallsskatt får avdrag förgörasen som avser
skatt på

avfall eller materialannat som
a förts från anläggningen, dock inte lakvatten ochut gas,
b föranvänts nödvändiga konstruktionsarbeten inom anlägg-

ningen, för där åstadkomma miljösäker deponeringatt elleren an-
för driftenvänts anläggningen,av

2. förorenad jord från marksanering,
3. asbest,
4. muddennassor från sanering vattensystem,av
5. grönlutslam från kausticeringsprocesser,
6. slam från kemiska framställningprocesser som avser av

dikalciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,
kalciumfluoridslam7. från kemiska processer som avser

framställning aluminiumfluorid,av
slagger från metallurgiska processer,

9. gjuterisand,
10. returñberavfall och avsvärtningsslam från upparbetning av

returpapper,
ll. fluorhaltigt slam och jämhaltigt stoft från tillverkning av

jämmalmspellets.
Avdrag enligt första stycket fårl b dock inte för skatt pågöras

avfall eller material användas förär mellan- el-annat avsett attsom
ler arbetstäckning.
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Förfarandet

8§ Bestämmelserna i lagen 1984:151 punktskatter ochom
prisregleringsavgifter förfarandet vid beskattningen gäller förom
avfallsskatt, inte särskiltannatom anges.

9 § Redovisningsperioden för avfallsskatt kalenderkvartal.är

10 § Overstiger avdrag enligt § för redovisningsperiod skat-7 en
bruttobelopp för perioden, får överskjutandeavdrag medgörastens

skattebelopp i redovisningsperioderdeklaration följandesom avser
under innevarande och nästföljande kalenderår.

§ll Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter den tillämpningen denna lag.närmareom av

lag iDenna träder kraft den 1 januari 1998.
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Sammanfattning

Utredningens arbete

Utredningens huvudsakliga uppgift har varit konkretutarbetaatt ett
förslag till skatt syftar till minska mängden avfall de-attsom som

Utredningen har därvid, enligt direktiven, utgått från detponeras.
förslag till deponiskatt Avfallsskatteutredningen sittlämnat isom
betänkande Avfallsfri framtid SOU 1994:114.

De samhällsekonomiska och de företagsekonomiska konse-
kvenserna har analyserats liksom de handelspolitiska aspekterna.

branschspecifiktFör avfall har analysen gjorts branschvis. Risken
för ökad illegal dumpning har bedömts. Möjligheter till successivt
införande skatt med avseende på olika avfallsslag har över-av en
vägts.

direktivenI särskilt skatten skall enkelomnämns att attvara
tillämpa och de administrativa kostnaderna så långt möjligtatt som
måste hållas Utredningen har särskilt beaktat detta.nere.

Under utredningsarbetet har kartläggning skett såväl detav
konventionella det branschspeciñka avfallet. Utredningen harsom
begärt in underlag från flertal branscher. Utredningen har ocksåett
kartlagt och analyserat olika delar avfallshanteringen. De utred-av
ningar genomförts följande.ärsom

Deponiskatt i internationell jämförelse. Helena Bergman, RVF0
bil. 2.

Deponiskatt stynnedel i avfallssystemet, systemstudiero som
med Mimes/Wastemodellen på avfallshanteringssystem itre
Göteborg, Jönköping och Kalmar. Johan Sundberg, Profu
bil. 3.

Konsekvenser för avfallsförbränning vid införandet de-0 av en
poniskatt, ökade miljökrav på deponering och ökat produ-ett

Helena Bredin, RVF bil. 4.centansvar.

Konsekvensanalys för Sveriges glesbygd ökade vidkrav de-0 av
ponering avfall införande avfallsskatt analys församtav av -
Arvidsjaur, Luleå och Pajala kommuner. Göran Bergström,
VBB/VIAK bil. 5.

Flödesanalys material och avfallsströmmar kan bli fö-0 av som
remål för beskattning. Staffan Modig, Ragn-Sellsbil. 6

Analys för avfallsskatt. Staffan Modig, Ragn-Sells,system0 av
bil. 7

Potential för energiutvinning källsorterat brännbart material0 ur
ÅF-Energikonsulti fastbränsleparmor. Olle Blidholm bil. 8
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föreslårUtredningen

januari 1998.införs den 1på avfall deponerasSkatt somo
till 250 krSkattesatsen sätts ton.per0

250 krtillskattesatsenUtredningen föreslår sätts tonatt per
januariden 1enligt förslagetikraftträdande, dvs.fr.o.m. lagens

mellan olikadifferentieringinte någonUtredningen föreslår1998.
iutgångspunktgjorts medskattesats haravfall. Valet atttyper avav

till de-skall ledaövriga stynnedel,i kombination medskatten, att
inom 8-10 år.i halverasponeringen stort sett

Om detVägning.nonnaltpå avfallet fastställsVikten genom0
medgebeskattningsmyndighetenskäl kan dockfinns särskilda

grund Vägning.påfår bestämmas änskattenatt annan
viktbase-avfallsskattenutredningens förslag skallEnligt vara

deti principerfordrasdettarad. kunnaFör attmotatt svara upp
våg vidfinns detframgår bilaga 7våg vid Somfinns upplagen. av

finns dockVåg30% upplagen.97 upplag, vilket motsvarar ca av
år.000 avfall eller50vid samtliga upplag emot tontar mer persom

Utred-invägt.80% avfallet deponerasinnebär ärDet att ca av som
ellermindre omfattning,tillförseln sker iningen dock attanser om

få medgebeskattningsmyndighetendet finns anledning, börannan
eller be-Vägningpåfår bestämmasskatten sätt änannatatt genom

efter vad skäligt.räknas ärsom

för verk-avfallsskatt denSkyldig betala äratt ansvararsom0
skattepliktig anläggning.samheten på en

med stödanläggninganläggningskattepliktig är avsomen0
tillstånd1969:387 harbestämmelser i miljöskyddslagen att ta

avfallmiljöfarligtavfallmiljöfarligt avfall, eller änannatemot
Motsvarande gällerår.överstiger 50mängden ton omperom

omfattningavfall i dentillstånd och avsiktensaknas är att som
på anläggningen.skallnämnts emottasnyss

lera,jord,endastpå vilka deponerasAnläggningar sten, grus,0
skatteplikt.omfattas inteskiffer eller kalksten av

avfalls-ellergråbergenbartAnläggningar på vilka deponeras0
verksamhetgruvindustriellifrån tillverkningsprocessensand

skatteplikt.omfattas inte heller av
materialövrigtavfall ochundantag, påSkatt med vissa uttas,0

förmedgesanläggning. Avdragskattepliktigförs in tillsom en
skattepliktigfrånförsavfall och material utannat an-ensom

materia-förskatt erlagtsdockFörutsättningenläggning. är att
anläggningen.införseln tilllet vid
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Om avdraget för redovisningsperiod överstiger skattens0 en
bruttobelopp för perioden får avdrag med överskjutandegöras
skattebelopp i deklaration följande redovisnings-som avser
perioder under innevarande och nästföljande kalenderår.

Allt material förs in till anläggning, för vilken tillståndsom en
finns för deponering avfall, skattepliktigtär och skall redovisas iav
den skattskyldiges deklaration. Undantag från skatteplikt gäller en-
dast material skall användas för driften anläggningen.som av

Avfallsskatt skall inte betalas för följande avfall ochtyper av
material:

gråberg,0
jord, lera, skiffer eller kalksten,sten,0 grus,
avfallssand från tillverkningsprocessen i gruvindustriell verk-0
samhet.

avfall eller material förts från anläggningen, dockannat0 utsom
inte lakvatten och gas,
material och avfall för nödvändigaanvänts konstruktions-0 som
arbeten pä anläggningen, för åstadkommadär miljösäkeratt en
deponering eller för driftenanvänts anläggningen.av
Skattebefrielse för avfall enligt de första punkterna uppnåstre

undantag från lagens tillämpningsområdeatt ett förgenom görs
anläggningar där enbart dessa avfall deponeras. Aven material som
används för driften anläggningen undantaget frånär lagens till-av
lämpningsområde. Skattebefrielse medges dock inte för avfall eller

material är användas förannat mellan- eller arbets-avsett attsom
täckning.

skattefrihet i övrigt erhålls avdrag. Avdrag får dock in-genom
för skatt pågöras avfall ellerte material ärannat avsett attsom an-

vändas för mellan- eller arbetstäckning. Skattebefrielse föreslås för
följande avfall avdrag ityper deklarationen:av genom

förorenad jord från marksanering,0
asbest,0
muddennassor från sanering0 vattensystem,av
grönlutslam från kausticeringsprocesser,0
slam från kemiska framställning dikal-0 processer som avser av
ciumfosfat, kalciumklorid och natriumfosfat,

kalciumfluoridslam från kemiska fram-o processer som avser
ställning aluminiumfluorid,av
slagger från metallurgiska0 processer,
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gjuterisand,0
returfiberavfall avsvärtningsslam från upparbetningoch av re-0
turpapper,

tillverkning järn-fluorhaltigt och jämhaltigt stoft frånslam av0
malmspellets.

Förutsättningarna för skattebefrielse bör föremål för kon-vara
tinuerlig omprövning. gäller förorenad jord från mark-När det
sanering gjuterisand utredningen skattebefrielsen böroch attanser
kunna upphöra år 2002.senast

Skattepliktig anläggning skattskyldigoch

Samtliga anläggningar för deponering avfall böravseddaär avsom
omfattas skatteplikten enligt lagen skatt på avfall och skyl-av om
digheten avfallsskatt knytas till tillståndsplikt enligtbetala böratt

betalasmiljöskyddslagen. innebär således skatt skallDetta ävenatt
tillstånd.avfall förs till anläggning inte innehar sådantnär en som

Anläggningar på vilka deponeras enbart jord, lerasten, grus,
skiffer kalksten omfattas inte skatteplikt. Anläggningar påeller av
vilka från tillverknings-deponeras enbart gråberg eller avfallssand
processeni gruvindustriell omfattas inte heller skat-verksamhet av
teplikt. anläggning avfall skallTar andraäven typeremoten av
dock tillstånd sökas för verksamheten och skatteplikt uppkommer i
och med detta för allt avfall förs till anläggningen.som

Anläggningar och mindre 50deponerar än tontar emotsom
år kommer inte ingå i då 50 förskattebasen är gränsentonattper

deponi enligt miljöskyddslagen. kan gällaskall Detnär prövasen
l00-tal 000 årupplag sammanlagt deponerar 5ett tonca persom

eller 0,5-1 promille avfall deponeras. Någon mängd-alltav som
miljö-finns dock inte för anläggningar för deponeringgräns av

farligt avfall. Skatteplikt föreslagna skatt påenligt den lagen om av-
fall gäller därför alla sådana anläggningar.

Skyldig betala avfallsskatt skattskyldig denäratt som ansva-
för verksamheten på skattepliktig anläggning.rar en

Skattemetod

tillEnligt direktiven skall utredningen fram konkret förslagta ett
deponeras.skatt syftar till minska mängden avfallatten som som

Skatten skall administrativa kostna-enkel tillämpa och deattvara
dema måste så långt möjligt hållassom nere.

påUtredningen föreslår modell bygger skatten tasatten som
principnettodeponiskatt. Nettodeponiskatt innebär i attut som en

skattepliktig anlägg-allt avfall och övrigt material tillförssom en
då detning beskattas. Skattskyldigheten inträder vid den tidpunkt
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skattepliktiga materialet förs in till anläggningen. avfall ochFör öv-
tigt material förs från anläggningen medges avdrag.utsom

Skattebefrielse
Syftet med skatten endast avfall slutdeponeras skallär be-att som
lastas med skatt. åstadkomsDetta den skattskyldige i sinattgenom
deklaration får avdrag för skatt pågöra material förts frånutsom
anläggningen. Skatten skall således minskad deponering.styra mot
Enligt vad framkommit under utredningens arbete finns undersom
överskådlig tid inga miljömässigt acceptabla alternativ till depone-
ring för vissa avfallsslag. Utredningen därför dessaatt typeranser

avfall tills vidare bör skattebefrias. Vad gäller flera avfalls-av av
slagen torde det vidare också saknas möjligheter minska mäng-att
den realistiska processförändringar, val råvara eller lik-genom av
nande åtgärder. Det angeläget kontinuerligtär följa utveckling-att
en.

Kontroll

Avfallsskatten inordnas i det skatteadministrativagemensamma re-
gelverket tillämpas för flertalet punktskatter. Bestämmelsernasom
finns i lagen 1984:151 punktskatter och pnsreg1eringsavgif-om

LPP. Genom tillämpasLPP för avfallsskatten kommer Skat-ter, att
temyndigheten i Kopparbergs län bli beskattningsmyndighet.att
Kontrollen de skattskyldigas uppgifter sker enligt LPPav genom
deklarationsgranskning och skatterevision 3 kap. 1 och §§ LPP.7

SkattemyndighetenInom i Kopparbergs län administreras punkt-
skattema det Särskilda skattekontoret i Ludvika. skatte-Dennaav
myndighet får uppdra skattemyndighetema i Stockhohns, Göte-
borgs och Bohus Malmöhus län fatta beslut skatterevi-samt att om
sion för punktskattema. De skattskyldiga skall sörja för under-att
lag finns för bl.a. kontroll deklarationen 2 kap. § förstallav
stycket LPP. denKan skattskyldiges uppgifter inte läggas till
grund för tillförlitlig beräkning, eller saknas uppgifter från denen
skattskyldige, får beslut beskattning fattas efter skälig grundom
4 kap. 13 § LPP.

Kostnader för administration och kontroll

Kostnaden för skattemyndighetemas administration kontrolloch av
den föreslagna avfallsskatten beräknas till 2,3 mkr år. Beräk-per
ningen grundar sig på antalet skattskyldiga bli 720.väntasatt ca

Illegal deponering

Det har framförts farhågor bl.a. tidigare Avfallsskatteutredning-av
och i remissyttrandena dess betänkandeöver den illegala de-atten
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poneringen kan komma öka skatten förupplevs hög. Denatt om
risken kan inte negligeras den måste också de för-vägas motmen
delar högre skattesats medför. Utredningen utveckling-atten anser

måste följas och behov ökad tillsyn och kontrollnoggrant etten av
kan inte uteslutas.

Utredningen det får ankomma på tillsynsmyndighe-attanser
följa utvecklingen den illegala deponeringen.tema att noga av

Skatteintäkter

En avfallsskatt på 250 kr införs den 1 januari 1998 beräknassom
för det konventionella avfallet 925 miljoner kr i skatteintäk-ge ca

Skatteintäktema minskar till 730 miljoner kr år 2001 och tillter. ca
610 miljoner ärkr 2005.ca

branschspeciñkaDet industriavfallet beräknas 380 miljo-ge ca
kr i skatteintäkter under 1998. Skatteintäktema minskar tillner ca

370 miljoner kr år 2005.
Intäkterna beräknade nettointäkter efterär skattebefri-attsom

ade avfall avräknats och exklusive mervärdesskatt.
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Summary

mainThe task of the Commission drawto Concretewas up propo-
sals for taxation aimed reducing the of depositedat amount waste

landfills. As stated in the directives, the Commission has taken itson
point of departure in the proposal concerning tax wastea on
submitted by the Government Commission certain questionon
concerning the taxation of pertainingand other towaste matters

in its SOU 1994:114 Avfallsfri framtid A waste-freewaste, report
future.

The socio-economic been analysed, havehaveconsequences as
the for trade industry considerations in theand andconsequences

of trade policies. specific of industrial theForcontext waste,types
investigation focused of riskthe relevant industry. Thesectorson
of increase in the level of illegal dumping has also been conside-an
red, have the possibilities of successively introducing fortaxas a
different oftypes waste.

The directives that the should be levy and thatstress tax toeasy
the administrative should be kept minimum. Com-Thecosts to a
mission has paid special attention this.to

During the of the Commission’s work, investigationcourse an
of performed according CommissionThewaste to sector.was
requested information from number of different Thesectors.a
Commission has also mapped and analysed different ofout areas

by of followingthe studies:waste management way

Deponiskatt i internationell jämförelse An international0 com-
parison of taxes. Helena Renhållningsverksfö-Bergman,waste
reningen annex 2.

Deponiskatt stynnedel i avfallssystemet, systemstudier0 som
med Mimes/Wastemodellen på avfallshanteringssystem: Gö-tre
teborg, Jönköping och Kalmar Waste economic in-tax as an

in the studies using the Mi-strument waste system, system
mes/Waste model three in Göte-waste management systemson
borg, Jönköping and Kalmar. Johan Sundberg, Profu an-

3.nex
Konsekvenser för avfallsförbrärming införandetvid de-0 av en
poniskatt, ökade miljökrav på deponering och ökat produ-ett

Consequences for incineration of the intro-centansvar waste
duction of increased environmental demandstax waste,a on on
landñlls and producer responsiblity. Bredin,Helenagreater
Renhållningsverksföreningen annex 4.

Konsekvensanalys for Sveriges glesbygd vidökade krav de-o av
ponering avfall införande avfallsskatt, analys församtav av
Arvidsjaur, Luleå och Pajala kommuner ofAnalysis con-
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for Swedish rural of increased regulation ofsequences areas
deposition and the introduction of waste. Göranwaste taxa on

Bergström, VBB/VIAK annex 5.

Flödesanalys material och avfallsströmmar kan bli fö-0 av som
remål för beskattning Flow analysis of materials and waste
flows suitable for taxation. Staffan Modig, Ragn-Sells an-

6.nex
Analys för avfallsskatt Analysis of forsystem0 systems taxa-av
tion of waste. Staffan Modig, Ragn-Sells annex 7.

Potential för energiutvinning källsorterat brännbart material0 ur
i fastbränslepannor. Potential for extraction fromenergy
source-separated combustible materials in solid fuel boilers.

ÅF-EnergikonsultOlle Blidholm annex 8.

The Commission proposes

That deposited landfills be introduced of 1tax waste0 a on on as
January 1998.

That the be 250 Skr oftax rate set at0 tonne waste.per
The Commission that the be 250 Skrtax rate set atproposes

of of the date which thetonne Act takes effect,wasteper as upon
i.e. 1 January 1998 according the proposal. The Commissionon to

proposing differentiation between different ofno types waste.
The has been detennined with viewtax reducing therate toa amo-

of deposited landñlls by about halfunt within 8-10waste on years
through combination of this and other instruments.taxa

The weight of the normally detennined by weighing.waste0
lf special exist, however, the taxation authorityreasons may
allow the be detennined according criteria other thantax to to
weighing.

According the Commissions proposal,to tax wastea on
should be based weight. In order for this be feasible, scalestoon
will have be available the landfills. As Annex ninety-7 shows,to at

landfills, corresponding 30% of the total number of land-toseven
fills, scales today. Landfills which receive than 50,000possess more

of equippedtonnes with such scales,waste or more per year are
however. This that approximately 80% of the whichmeans waste
deposited landfills weighed. However, Commissiontheon propo-

that in where smaller of deposited, theses amountscases waste are
taxation authority allow the be detennined accordingtax tomay to
criteria other than weighing estimatedbe reasonabletoor on gro-
unds.
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for operations taxable facilities will beAnyone responsible at
required to tax waste.pay a on
Taxable facilities facilities which licensed pursuant toare are

receive hazar-the Environmental Protection Act 1969:387 to
quantitydous other than hazardous thewaste waste wasteor

of 50 where such li-such exceedswaste tonnes per year or, no
quantity ofhas been granted, intention thatthe acence

received the fa-exceeding 50 bewaste attonnes toper year
cility.

limesto-Facilities where only earth, gravel, clay, shalestone, or
deposited required waste.not to taxne are are pay a on

from manufac-Facilities where only dead rock sandwasteor
turing in the quarrying industry deposited areprocesses are

requirednot to tax waste.pay a on
will levied materials with theTax be and otherwasteon ex-

deposited fa-ceptions outlined in the following which at aare
allowedcility which required Deduction will beto tax.pay

for which transported from suchand other materialwaste a
materialfacility condition that has been paid thetax onon on

delivery facility.theto

If period exceeds thethe deduction for accounting grossone
forof the for that period, deduction be made thetaxsum may

following accountingin the for thetax tax returnexcess sum
period calendarin the calendar and subsequentpresent year
year.

A11 material into facility which licensed for thebrought a
deposition of taxable and shall be specified in the taxwaste re-

Only materials intended for in the operation of the facilitytum. use
from this.exemptare

materials beproposed that the following of andtypes waste ex-
empted from the tax:

dead rock,

earth, limestone,rock, clay, shalestone, or
sand from manufacturing in industrialwaste quar-processes

rying operations.

specified three pointsTax exemption, for the of in thetypes waste
above, applies the deposited separately togetherwaste ator a
facility intended of ofsolely for the deposition these types waste.

other material which leaves the facility, but lea-notwasteO or
chate or gas,

theMaterial used for essential construction workand waste at
facility.
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exemptionTax will however, be allowed for othernot, waste or
materials intended for intermediate layers covering during theor

of work.course
contaminated earth from soil decontamination,0
asbestos,0
dredging from the dredging ofwaste systems,water0

liquor sludge from causticizing0 green processes
sludge from chemical involving the manufacture of0 processes
dicalcium phosphate, calcium chloride and sodium phosphate,

calcium fluoride sludge from chemical involving the0 processes
manufacture of aluminium fluoride,

slag from metallurgicalo processes,
foundry sand,0
recycled fibre and de-inking sludge from the processingwaste0
of recycled fromand ash incinerated fibrerecycledpaper

and de-inking sludge.waste

sludge contaminated with fluoride from the pelleting of iron-0
slimeore

particles contaminated with iron from the pelleting of iron-ore0
slime.

Taxable facility and taxable person

All facilities intended for the deposition of should be taxablewaste
the Swedish Act concerning Liabilitypursuant to tax waste. toon

linked the licensing requirement the Envi-tax topay pursuant to
ronmental Protection Act. This that also paidbetax tomeans
when transported facility which has such licence.waste to a no

Facilities where only earth, rock, clay, shale limestonestone, or
deposited taxable, however. proposed that thisnotare are

should also apply facilities where dead rock sand fromto wasteor
manufacturing in industrial quarrying operations de-processes are
posited. If facility also receives other of however, li-types waste,a a

be applied for and the facility will thereby be taxable fortocence
all brought the facility.waste to

Facilities which receive and less than 50store tonnes per year
will be covered by the since 50 the lower limit fornot tax, tonnes
licence applications the Environmental Protection Act.pursuant to
This apply about hundred landfills whichto storemay one ap-
proximately 5,000 in 0-5-1total, mille of alltonnes per year or pro

deposition.waste
The taxable the legal responsible for theperson person ope-

rations taxable facility.at a
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methodTaxation

According the directives, the Commission produceto to a con-
proposal for intended ofreduce the quantitycrete tax to wastea

which deposited landfills. The be apply andtax to toon easy
be possible keep the administrative minimum.must to costs to a

The Commission model based levying the taxproposes a on
according deposition. principle, depositionIn willto net net taxa
involve that all and other material which depositedwaste at tax-a

facilityable will be Liabilitytaxed. arises the timeto tax atpay
when the taxable material transported into the facility. Deduction

allowed for and other material which transported ofwaste out
the facility.

regulationsTax exemption

The of is,the however, that only which betax waste topurpose
permanently deposited the landfill subject Thisbeto to tax.on
achieved by the taxable making deduction in the tax returnperson
for material which from willtransported the facility. The the-tax
refore reduction in the of material deposited.promote amounta
According information obtained during the of the Com-to course
mission’s work, however, there environmentally acceptableno
alternative landfills for certain of severalForto types waste. types
of will be realistic quantityreduce thewaste, not tomoreover,
through changes, selection of materials similarprocess raw or mea-
sures.

Inspection

The will be incorporated in the administra-generaltax waste taxon
tion regulations, applicable number of specific Theseto taxes.as a
regulations contained in the l984:151 speci-Act concerningare
fic and price regulation charges. If this applied theActtaxes to

the Authority inTax the County of Kopparberg willtax waste,on
be the taxation authority. According this Chapter §§1Actto
and 7 inspection of information submitted by taxable topersons
take the form of review of and audits. At the Taxtax returns tax
Authority in the County of Kopparberg, specific admi-taxes are
nistered by Specialthe Office inTax Ludvika. This authoritytax
authorised instruct the authorities in Countiesthe of Stock-to tax
holm, Gothenburg and Bohus, and Malmöhus decideto taxon au-
dits for the specific The taxable responsible fortaxes. person en-
suring that documents available for verification of tax returnsare
Chapter § 11, first paragraph. If the information provided by
the taxable forbe used reliable estimates, suchcannotperson or
information forthcoming, decision be reachednot a may on rea-
sonable grounds Chapter §13.
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Costs of administration and inspection

The of administration and inspection of thecost proposed tax on
estimated 2,300 million Skr. This basedwaste estimateat on an

of 720 taxable person.

Illegal deposition

Concerns have been voiced by, others, the previous Go-among
Commission certain questions concerning the taxationvernment on

of and other pertaining and inwaste matters to waste comments on
its that illegal deposition of increase thereport waste taxmay
perceived being high. This risk should be overlooked,too notas
but also be weighed against the advantages of highermust taxa

The view of the Commission that the situationrate. be clo-must
sely monitored and the need for increased supervision inspec-and
tion be ruledcannot out.

The Commission considers that should be the task of the su-
pervisory authorities monitor the situation regards illegal de-to as
position.

Tax revenue

For conventional of estimated that oftypes waste, tax wastea on
250 Skr, introduced of 1 January 1998, will approxi-as generate
mately 925 million Skr in This will declinetax torevenue. revenue
730 million Skr by the 2001 and approximately 610 milli-toyear

Skr by the 2005.on year
Special of industrial expectedtypes waste to generate taxare

of approximately 380 million Skr in 1998. This will fallrevenue to
approximately 370 million Skr by the 2005.year

The above figures after reduction for therepresent net revenue
which exempted fromwaste tax.
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Inledning

uppdragUtredningens1.1

utredaresärskildtillkallaregeringen1995 beslutadeI att enmars
syftar tillskattförslag till1995:07 för framFi attettatt ta somen

Deponiskatteutredningen.avfall deponeras,minska mängden som
så-konsekvensernaallsidigt belysaskulle utredarenVidare att enav

skatt införs.dan
med uppdragtillkallatssärskild utredarejuli 1993 hadeI atten

Av-avfall. Utredarenbeskattningfrågor rörandeutreda vissa av
Avfallsfrisitt betänkandeöverlämnadefallsskatteutredningen

olikafyraUtredaren föreslog1994:114 i juni 1994.framtid SOU
avfall.deponeratminska mängdenstyrmedel förekonomiska att

betänkandeAvfallsskatteutredningensVid remissbehandlingen av
form be-till någonremissinstanser positivaställde sig flertalet att av

efterlysteinfördes. Remissinstansernapå avfallsområdetskattning
samhällsekonomis-bedömningar vilkaemellertid genomgående av

föreslagna skatternadeföretagsekonomiska konsekvenserka och
få.skulle

direkti-enligthuvudsakliga uppgiftDeponiskatteutredningens
förslagkonkretvarit utarbetadir. 1995:37 i bil. 1 har att ettven

avfall deponeras.minska mängdensyftar tilltill skatt att somsom
förslagutgått från detenligt direktiven,Utredningen har därvid,

deponiskatt. DetAvfallsskatteutredningen lämnat om-om ensom
tillämpaenkelskatten skallsärskilt i direktivennämns attatt vara

möjligt måstekostnaderna så långtde administrativaoch att som
företagsekonomiskasamhällsekonomiska och dehånas Denere.

aspek-handelspolitiskaliksom dekonsekvenserna skall analyseras
branschvis.måste analysenbranschspeciñkt avfall görasFörtema.

Möjligheter tilldumpning måste bedömas.Risken för ökad illegal
olika avfallsslagavseende påinförande skatt medsuccessivt av en

bör övervägas.

arbete1.2 Utredningens

det konven-såvälkartläggning skettUnder utredningsarbetet har av
5 och 6. Ut-avfallet jfr kapitlenbranschspeciñkationella detsom
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Utred-branscher.flertalfrånin underlaghar begärtredningen ett
med fö-diskussionerfortlöpandesitt arbete förtunderningen har

medlemsföretag.och dessbranschorganisationerför olikareträdare
Renhåll-tillutredningsuppdragolikaUtredningen har genom

oli-analyseraochlåtit kartläggaRVF m.fl.ningsverksföreningen
avfallshanteringenli för slut-underlagframsyfteka delar att taav

företagsekonomiska konse-ochsamhällsekonomiskadesatser om
utredningardeponeras. Deavfallbeskattningkvensema somavav

genomförts är:som

RVFHelena Bergman,jämförelse,internationellDeponiskatt i0
2.bil.

systemstudieri avfallssystemet,styrmedelDeponiskatt som0
iavfallshanteringssystempåMimes/Wastemodellenmed tre

ProfuSundberg,Johanoch Kalmar.JönköpingGöteborg,
bil. 3.

de-införandetavfallsförbränning vidKonsekvenser för enav0
ökat produ-ochdeponeringmiljökrav påponiskatt, ökade ett

bil. 4.Bredin, RVFHelenacentansvar.
vid de-kravglesbygd ökadeSverigesförKonsekvensanalys av0

föranalysavfallsskatt,införandeavfallponering samt avav
Göran Bergström,Pajala kommuner.Arvidsjaur, Luleå och

bil. 5.VBB/VIAK

bli fö-kanavfallsströmmarmaterial ochFlödesanalys somav0
Ragn-Sellsbil. 6Staffan Modig,beskattning.remål för

Ragn-Sells,Modig,Staffanför avfallsskatt.Analys systemav0
bil. 7

materialbrännbartenergiutvinning källsorteratförPotential ur0
ÅF-Energikonsult bil. 8Olle Blidholrni fastbränsleparmor.

och därDanmark1995 besökti septemberUtredningen har
MiljöstyrelsenSkatteministeriet ochvid samtträffat tjänstemän

avfallsanläggning.vidgjort studiebesökett en
Stock-avfallsanläggning ividare besöktUtredningen har en

holmsomrädet.
september21-22seminarierhållitsregi harutredningensI

Renhållningsverksförening-med199514-15 december1995 och
Avfallsförbränning.respektiveDeponeringförarbetsgrupperens

50-augusti med19anordnats denWorkshopVidare har etten
avfallsomrâdet.berördaaktörer inom dettal

benämningen1 genomgåendedefinitionslutlig använti avvaktanpåUtredningenhar en konsumtion.ellermaterial iöverblivetalla avfall"avfall" utgör processsom
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1.3 Andra utredningsförslag

1.3.1 Avfallsskatteutredningen SOU 1994:114

Avfallsskatteutredningens förslag

Avfallsskatteutredningen redovisade i sitt betänkande fyra olika av-
gifts- och skatteförslag deponiskatt. Deponiskattenettvarav var en
innebar i princip allt avfall deponerasatt på avfallsupplagettsom
beskattas och återbetalning för avfall ochatt material förs utsom
från deponin inte medges.

Utredningen föreslog deponiskatt skulle omfatta avfallen som
från både hushåll och industrier. Utredningen avrådde från ett
skattesystem ihuvudsak drabbar hushåll och befriar desom som

avfallsproducentema. miljöpolitiskastora De målen inom avfalls-
området ansågs svårligen kunna uppnås samhället sig möj-om avsa
ligheten utnyttja ekonomiska styrmedel föratt påverka deatt stora
avfallsflödena. En beskattning enbart hushållsavfall och ickeav
branschspecifrkt industriavfall ansågs medföra otillfredsställandeen
fokusering på dessa avfall.

Mot principen generellt undantag för industriellt avfallom an-
såg Avfallskatteutredningen tala danskaäven erfarenheter. När den
danska avfallsavgiften på 40 Dkr beslutades 1987 undantogs in-
dustrideponiema från skatt. En överföring industri- och byggav-av
fall från kommunala deponier till industrins deponier medförde
dock Danmark utvidgade skatten tillatt gälla samtliga deponier.att

Skattesats Mvfallsskatteutredningen

För förebygga oönskade strukturomvandlings-att och arbetsmark-
nadspolitiska effekter avfallsskatt för branschspecifrkt indust-av en
riavfall anvisade Avfallsskatteutredningen vissa försiktighetsmått.
Ett inledningsvissätt är skattesatsensättaatt på låg nivå för atten
sedan höja den till nivå där påtagliga styreffekter kan för-en mer

Ettväntas. införasätt är tilltagen tidsmarginalannat mellan be-en
slutstidpunkten för skatten och dess ikraftträdande.

Av dessa valde Avfallsskatteutredningen det förstnämnda och
föreslog deponiskatten påatt nivå motsvarande 0,15 %sattes en av
basbeloppet eller 53 kr avfall deponeras förtonper attsom senare
kunna höjas. För slagg från avfallsförbränning föreslogs, för att
jämställa förbränning med deponering, skatt på 0,6 % bas-en av
beloppet eller 211 kr. Höjningar föreslagna nivåer skulle avise-av

i god tid för berörda nödvändig tid förattras parterge att anpassa
teknik och beteende till de priserna. Förslag skattennärnya om
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borde höjas eller till vilken nivå emellertid inte i be-lämnades
tänkandet.

uppnå halvering mängden avfall deponerasFör att somen av
bedömdesansågs skatt på 53 kr inte tillräcklig. Skattesatsenen vara

då behöva höjas till 200 Naturvårdsverket sitt stöd fördrygt kr. gav
skatti storleksordning med hänvisning bl.a. till atten mer-samma

källsortering i våtkostnaden för energiutvinning baserad på och
fraktion jämfört deponering förpackningsmaterialmedtorr av var

250 kr hänvisade Naturvårdsverket till i deVidareton. attca per
flesta differentierade 150-300kommuner med det krtaxor var ca
dyrare lämna brännbart avfall.änatt osorterat sorterat

Skattemetod och undantag iAifalls/catteutredningen

syfte deponiskatt administrera föreslogI enkel Av-göraatt atten
fallsskatteutredningen den skulle viktrelaterad skattatt tas ut som en
i samband med slutlig deponering. Skatten föreslogs vidare omfatta

tillståndspliktigaalla deponier de drevs i kommunal el-oavsett om
ler privat regi avfalloch, med få undantag, vilkenoavsett typ av

avfalls-deponerades. Riktmärket för nämnda undantag attsom var
fraktionema inte material,skulle inerta, innehålla organisktvara
deponeras på för materialfraktionupplag endast dennaett separat

deras uppkomst inte kan förebyggas råvaromassamt att p.g.a. na-
turliga sammansättning.

Skatten skulle inte utgå för deponering gråberg ochtorrtav
anrikningssand från gruvindustrin, inertasand, jord ellergrus, mas-

i självständiga mängder för utfyllnad eller täckning, undersor rena
förutsättning för materialet,betalning inte krävdesatt att ta emot

för kompost för sluttäckning.samt

1.3.2 Aktionsplan Avfall

Regeringen i 1995 Naturvårdsverket i uppdragseptembergav
föreslå avfalls-konkreta mål och styrmedel för förbättradatt en

hantering. Arbetet har skett i samråd med berörda myndigheter och
aktörer. i Aktionsplan Avfall iResultatet presenterades rapporten

lämnades till regeringen i augusti 1996. aktionsplanenIsom pre-
avfallshanteringen in 2000-talet.vision bit påsenteras en om en

Där tecknas bilden samhälle där miljömedvetna konsumenterettav
idag.och företagare lämnar betydligt mindre avfall efter sig än

Återvinningen förbättrade behandlingsmetoder förökar och nya
avfall utvecklas. Endast liten del avfallet deponeras. För atten av

utvecklingen i föreslås i aktionsplanen måldenna riktningstyra nya
för Aktionsplanen varit viktigoch styrmedel avfallsområdet. har en

innehåll med fö-utgångspunkt i utredningens arbete och dess
avsnitt 4.6.reslagna mål och åtgärder redovisas kortfattat i
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Skatter och avgifter på avfall i
andra länder i Europa

2.1 Inledning

Renhållningsverksföreningen har på utredningenuppdrag jam-av
avfallsskatterzfört olika i Europa vilket redovisas i bil. Jämfö-

relsen omfattar nio länder har infört eller beslutat införaattsom
skatt på avfall. Dessa länder Belgien, Danmark, Finland, Frank-är
rike, Holland, Italien, Storbritannien, Tyskland och Osterrike. Stu-
dien visar hur länderna har utfonnat och tillämpar sina av-
fallsskatter.

Renhållningsverksföreningen konstaterar det svårt draäratt att
några långtgående slutsatser skattemas styreffekter deochav av er-
farenheter gjorts vid införandet skatterna. beror påDetta attsom av
relativt få länder har någon längre tids erfarenhet skatterav som
styrmedel inom avfallsområdet. beror också på fakto-Det andraatt

skatten påverkat avfallsaktöremasän beteende.rer

År2.2 för skattens införande

Danmark och Belgien införde sina skatter 1987. Belgien gällerI
skatten i Flandern och Vallonien inte Brysselregionen. Tysk-men
land och Osterrike införde avfallsskatt 1991. finnsI Tyskland av-
fallsskatt i fem delstater skattesystem dock likartade ochärvars en-
dast Baden-Württemberg redovisas i jämförelsen. Frankrike införde
skatt på avfall 1993 och Holland 1995. Storbritannien kommerI en
skatt på avfall fr.o.m. oktober 1996. franska avfalls-Denatt tas ut
skatten tidsbegränsad till år 2002. Vid denna tidpunkt bedömsär
deponering endast aktuell för avfall slutbehandlat ochärvara som
för sådant avfall för vilket det inte finns något behandlingsal-annat
temativ deponering. Finlands avfallsskatt gäller fr.o.m.än septem-
ber 1996.

2 Betydelsen begreppenskattoch avgift varierarfrån land till land I redovisningenav an-
vändsnormaltdetbegrepp tillämpasi respektiveland.I avsnittdärolika jäm-systemsom
förs styrmedelanvändsdockgenerelltbenämningenavfallsskatt.som
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2.3 Anläggningar

2.3.1 Skattepliktiga anläggningar

I samtliga länder inriktas skatten deponeringsartläggningar,mot ut-
i de tyska delstatema där det farligt avfallmängdenärom som

uppkommer föremål för beskattning. Belgien, Italien ochIärsom
Danmark omfattas förbränning. Frankrike skat-även I gäller
teplikten för avfallsförbränning och behandling,även annan men
skatten då endast för specialavfall och farligt avfall.tas ut

2.3.2 skattepliktiga anläggningar

Frankrike

Anläggningar där själv omhändertar sitt specialavfallägaren un-
dantas från skatt liksom återvinningscentraler och omlastningssta-
tioner. Undantag för tillfällig lagring förochgörs även säsongs-
lagring på villkor avfallet kommer behandlas Vidareatt att senare.
har vissa anläggningar för behandling farligt avfall undantagitsav
från skatteplikt. Det gäller anläggningar för Stabilisering avfallav
före deponering eller för särskild behandling förorenad jord.av

Danmark

Avfallsavgiften omfattar alla s.k. registreringspliktiga anläggningar.
Aven komposteringsanläggningar registeringspliktiga drab-ochär
bas således avfallsskatt inte den mängd avfall förs in tillav om som
anläggningen förs därifrån. Undantag från registrering gälleräven
anläggningar för förbränning riskavfall och slam, för destruk-av
tion olje- och kemikalieavfall för deponering olje- ochsamtav av
kemikalieförorenad jord.

jord-Rena och schaktmassetippar undantagna från registre-är
ringsplikt. På vissa villkor kan bygg- och rivningsavfall fåsorterat
tillföras dessa tippar avgift. gäller och be-Det tegelutan t.ex. sten,

Tippen måste då fysiskt avskild från deponin och hatong. vara en
tillfartsväg. Samma krav gäller för återvinningsanlägg-attegen en

ning skall avgiftsbefrias.
Anläggningar betong och liknande avfalltar emot tungasom

för krossning återvinningoch befrias materialet utfört frånärom
platsen inom 12 månader.
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Övriga länder

driftenhuvudsyfte medTyskland undantas anläggningar ärI vars
depo-Holland företagåteranvändning eller återvinning. I är som
plane-skattebefriade. Holländamaavfall på sitt områdeegetnerar

på 000 årston.införa högsta skattefri 1dock gränsatt enrar
avstjälpningsplatseromfattar s.k. allmännafinska skattenDen
schaktmassetippar.producerat, dockavfall andramottar somsom

används endast förPrivata avstjälpningsplatser, ägarens egetsom
anförs.skattepliktiga. Två motiv för detta Det äravfall, inteär ena

fåskatt kanvilka effekterkrävs ytterligare utredningdetatt enav
depo-företagensskulle omfattaför industrin skatten även egnaom

och ideponeringsanläggning,nier. andra begreppetDet är att syn-
entydigt i gäl-deñnieratsrelationen till långtidslagring, intenerhet

avfallslagstiftning.lande

Avfallsslag2.4

skattepliktiga avfall2.4.1

på allt avfallflertalet skattenGrundregeln i länder är att tas ut som
skattepliktig anläggning avfallets Den-tillförs oavsett ursprung.en

skattebe-grundregel kombineras sedan med bestämmelser omna
avfall skallgrundregeln alltfrielse vissa avfallsslag. Enligt attomav
skatteplik-branschspeciñkt industriavfallbeskattas borde även vara

tillgängliga uppgifter döma,tigt. praktiken verkar,I ettatt ge-av
tillämpasbranschspecifikt industriavfall endastnerellt skatteuttag på

i Belgien.i Storbritannien, Italien och

avfall2.4.2 Skattebefriade eller undantagna

och avgifterbefriat från skatteravfallsslag länderna helt harDe som
befrielse valti för totalredovisas Vissa länder har ställetnedan. att

avfallets ochdifferentiera efterskattesatsen art, samman-ursprung
behandlingsanläggningen.påefter miljöstandardensättning eller

Branschspecifika industriavfall
de-undantas hela ellerFinlandFrankrike, Tyskland, Holland ochI

befrias alltindustriavfallet. Danmarkbranschspeciñka Ilar detav
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avfall inte omfattas kommunernas insamlingsordning vilketsom av
i regel innebär branschspeciñktäven industriavfall befrias.att

Italien avgift på 9-23 kr för branschspeciñkttar ut industri-en
avfall i jämförelse med 92 kr för hushållsavfall. Storbritannien till-
lämpar skatteväxling mellan avfallsskatt och arbetsgivaravgiften

i princip innebär industrins totala kostnader intesom att ökar på
grund avfallsskatten.av

Rena massor

Inerta avfall jord, berg, betong, tegel o.dy1. försten, vallarvägar,
och för täckningsändamål skattebefrias i Frankrike, Osterrikem.m.

och Finland. För rättigheten inte skall missbrukas haratt Frankrike
huvudregel högst 10% den totalaatt mängden avfallsom av som

kommer in till deponin kan normalt behov för täck-ettanses vara
ningen avfallet. Motsvarande godkända behov för täckning äriav
Osterrike högst 5%.

Bergmassor undantas i Holland. Rena jordmassor för utfyllna-
der och för sluttäckning deponier undantas i Danmark.av

Bränslen och askar

För halm och trä används bränslerent i förbrännings-som som en
anläggning, för tillsatser kalk m.m.samt tillförs förbränningsom
för minska svavelutsläppen,att ingen avgift i Damnark. Iuttas
Frankrike får slagg från förbränning lagras skattefritt högst år iett
avvaktan på användning. I Holland skattebefrias flyg- bottenas-och
ka från kolkraftverk.

Specialavfall, förorenade massor m.m.

Specialavfall från sjukvård avgiftsfrittär i Danmark, liksom avfall
måste bort från äldre avslutadetas deponier.som Det gällersenare

också iTyskland, där avfalläven uppstår vid tillståndspliktigsom
behandling specialavfall undantas. I Frankrike undantas allaav an-
läggningar behandlar förorenad jord.som

I Holland skattebefrias förorenat slam eller jord enligt in-som
från behörig myndighettyg inte kan ytterligare. Hollän-saneras

dama det bättreär avfallen omhändertasatt de läm-anser att än att
kvar på ursprunglig plats. Då tillgänglig teknik förnas för-att rena

slam för närvarande saknas,orenat gäller generell befrielse fören
slam fram till den l juli 1997.

I Belgien förorenadeär inte undantagna skattenmassor men
sådant avfallnär deponeras bara 4 krär ton.per

StorbritannienI skattebefrias deponering saneringsmassorav
från områden förorenats den tidigare markägaren. Mudder-som av

och avfall från regionala vattenreningsanläggningarmassor är un-
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Även muddermassorStorbritannien befriasii Holland.dantagna
från skatt.

inte omfat-avfallsslagför allagäller undantagDanmarkI som
undan-generelltFinland haranvisningsplikt.kommunens etttas av

deponeras.förorenad jordförtag som

Hushdllsatfall o.dyl.

kommersi-offentlig ochfrånhushåll avfallAvfall från privata samt
frånheltår undantas500 kgunderstigerell verksamhet persom

i Tyskland.skatt
kom-avfall in förfraktionorganiskHolland samlasI attaven

framförförordasbehandlingsmetodDå detta årposteras. somen
skatt. Kom-medskall belastasinte dendeponering attanser man
skattebefria-ocksådeponimåste tillföraspostfraktioner ärensom

på deponin slipperkomposterasbiologiskt avfallde. Insamlat som
registreringsplik-tillförskompostäveni Finland. Förskatt ensom

Danmark underavgift iingensluttäckningtig anläggning för uttas
för denställsuppfyller de kravförutsättning komposten attatt som

användas i jordbruk.skall kunna

Återvinning
Tyskland ochundantas iåteranvändsAvfall återvinns ellersom

i Fin-skattebefriasavsvärtningOsterrike. Avfall från returpapperav
övergångstid påunderi Holland baraland och i Holland enmen

önsk-pappersåtervinningen ärMotivet för befrielsenår. är atttre
avfall från plast-försvåras med skatt. Avenoch inte skallvärd en

i Holland.återvinning undantas från skatt

Skattskyldig2.5

Frankrike

anläggningen.drivatillståndetskattskyldig den inneharär attsom
slutligen erhållertillstånd denanläggningar saknar ärFör somsom

fastställagårdet inteskattskyldig. Ommottagningsavgiften att an-
skattepliktigdriverskattskyldig. Denmarkägarenärsvaret ensom

medde avfallregisterverksamhet skall föra över emottas av-som
behandling, transportör,sammansättning,seende på vikt, ursprung,

innan handeponiägarenskallfordon Dessutom nytttar ettm.m.
karteringbeskrivning ochområde i anspråk göra avnoggrannen

deponiområdet.
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Belgien

Skyldig betala skatt eller avgift denär deponeringutövarav som
och förbränning. Aven de samlar in avfall i Flandern, för be-som
handling avfallet utanför regionen, avgiftsskyldiga. be-är Dennaav
stämmelse har införts för undvika avfall frånatt att transporteras ut
regionen i avsikt undgå avgiften eller skatten. VallonienIatt är
hushållen direkt skattskyldiga de måste betala fast år-attgenom en
lig avfallsskatt.

Österrike

Avgiftsskyldig den driverär deponi eller lager,ettsom en som ex-
avfall, har tillståndporterar avfall, fylleratt transporterasom utsom

ojämnheter i landskap med avfall, den organiserar ellersamt som
upplåter mark för skattepliktig verksamhet.

Övriga länder

femI de tyska delstatema den skattskyldig produce-anses vara som
miljöfarligt och farligt avfall, dvs. sådant avfall kräverrar sär-som

skild övervakning. I Italien är deponinägaren eller förbrän-av
ningsanläggningen skattskyldig. Skyldig betala avfallsskatt iatt
Finland och Storbritannien denär deponeringen.utövarsom

Nivån32.6 på skatter och avgifter

Frankrike

Frankrike höjer skatten med 5 kr år och skattesatsen f.n. 40ärperÅrkr 1998 skall skatten uppgå tillton. 50 kr för heltper ton attper
slopas år 2002. Angivna skattenivåer gäller för hushållsavfall. För
farligt avfall den dubbla skattesatsen. Den minstauttas skatt som en
avfallsanläggning måste betala 6 500 krär år.per

Danmark

Danmarks avfallsavgift inledningsvis 45 kr höjdestonvar per men
1990 till 150 kr. 1993 höjdes avgiften för förbränning till 185 kr
och för deponering till 225 kr. En ytterligare höjning kommer att
ske 1997 då avgiften för deponering höjs till 340 kr och för för-

3 All valutor omräknadetillär svenskakronorefterväxelkurseni augusti1996ochbelop-
avrundadetillär helakrontal.pen

2 16-1209
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medförbränningbränning energiutvinning till 245 kr. Förutan
185 kr.energiutvinning skall avgiften ligga kvar på

Tyskland fem delstater
dif-specialavfall höjts stegvist ochDen tyska avgiften på har är

kategorier be-ferentierad ikategori. Specialavfallen indelas treper
omhän-undvika avfallets uppkomst,roende på möjligheterna attatt

tillpå möjlighetenderta miljömässigt riktigt ochavfallet på sättett
450 kr,återanvändning. kategoriernaAvgiften för de olika ärtre

1991900 infördeskr respektive 350 kr avgifternal Närton.per
nivåerna 225 kr, 450 kr respektive 675 kr ton.var per

Holland

avfallSkattesatsen för avfall deponeras 115 kr Förär ton.persom
förs till förbrännning skatten 0 kr.ärsom

Belgien och VallonienFlandern

farlighet och ef-Avgiften i Flandem differentierad efter avfalletsär
avgiftenavfall deponerashur det behandlas. För farligt ärter som

förbränns1400 120 avfalletkr bara kr tontonper men per om
belastas medmed energiutvinning. Hushållsavfall deponerassom

avfallavgift på 330-350 avgiftenkr medan närtonen sammaper
avgiften förförbränns 50 Vid införandet 1987 lågkrär ton.per

därefterdeponering hushållsavfall på 10 harkr tonav per men
stegvist höjts till 330-350 kr ton.per

avfalls- och depo-Avfallsskatten i Vallonien kombineradär en
220 krniskatt. betala skatt medHushåll normalstorlek måste perav

år hushållens avfall deponeras.sedan ingen skatt närtas utmen
uppgår tillSkattesatsen ochför industrins avfall mycket högär

kr/m. enligt100 deponeras1 beskattas avfallDärutöver ensom
Förorenade jord-differentierad 2 till 200skala från kr kr ton.per
jord- schakt-4 och ochbeskattas med kr tont.ex. renamassor per

åter-Avfall från industrier användermed 2 kr ton.massor somper
vinningsbart beskattas 10 krmaterial med ton.per

Italien

inom vilkadeponiskatt fastställs deI nationell lag ramaren om
vilken nivåsjälv beslutaskatt får Varje region får sedanut.tas om

1996 har följande skattesatserskall tillämpas lokalt. För anta-som
Italien:gits i samtliga regioner i

diff. skatt 9-23 krBranschspecifikt industriavfall tonper0
46 krSpecialavfall tonper0
92 krHushållsavfall tonper0
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Österrike

Fram till 1997 differentierad avfallsavgift på 40-100uttas kren per
Efter 1997 planeraston. avgifterna höjas stegvist till 70-420 kr per

fram till år 2001.ton

Storbritannien

Deponiskatten för vanligt avfall 77 krär och för inert avfalltonper
22 kr ton.per

Finland

Den finska deponiskatten med 130 kr avfall. Anled-uttas tonper
ningen till inte högre nivå valts motiverasatt bl.a. meden att man
bedömer risken för illegal deponeringatt skulle öka.

2.7 Användning intäkternaav

Frankrike

Skatten går till fond används för forskning och utvecklingen som
deponeringsteknik, för investeringar i kommunalav avfallshante-

ring och för sanering avslutade deponier och förorenad mark.av
Fonden tillförs årligen 950 mkr. Skatten för farligt avfall läggs ica

fond årligen tillförsseparat 120 mkr.en som ca

Danmark

Intäkterna från avfallsavgiften tillfaller fr.o.m. 1991 ochstaten
medlen inteär reserverade för något särskilt ändamål. Under åren
1987-1990 användes intäkterna för stimulera forskning ochatt ut-
veckling inom teknologi och återvinning m.renare

Tyskland fem delstater
Avgiftsintäktema, fonderas å delstatsnivå, uppgick 1995som t.o.m.
till totalt 630 mkr. Medlen återförs till avfallsaktöremaca genom

de används föratt att:

finansiera forskning, utveckling och information0 hurom
mängden specialavfall kan minska hur återvinningen kansamt
förbättras,
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följdtillmiljöhotmiljöskador ochoch åtgärdakartlägga av0
och miljöfarligaspecialavfall ämnen.

Holland

medlen inteochtillfaller äravfallsskattenIntäkterna från staten re-
särskilt ändamål.serverade för något

och VallonienBelgien Flandern
fond,tillförsFlandernavfallsavgiftema ifrånIntäkterna somen

finansieraanvänds förmiljöavgiftertillsammans andramed att na-
regionen.miljöskyddsåtgärder iochtur-

regionalaför dentillfaller fondAvfallsskatteni Vallonien en
på de-standardenhöjaanvänds tillavfallshanteringen. Medlen att

uppkomstenförebyggaåtervinningen, förponiema, främja att av
avfallskontrollavfall, infonnation, för bättreför m.m.

Italien

fondskall tillföras20%enskilda regionen.Skatten tillfaller den en
avfallsminime-åtgärder förmiljöskyddsåtgärder,för finansieraatt

energimaterial ochring, återvinning m.m.av

Österrike

finansie-används förtillförs fondOsterrikes avfallsavgift attsomen
för-saneringdeponiområden föråterställandet gamla samt avra av
ochåtgärderför konkretaanvänds80% medlenorenad mark. av

riskbedömning.kartläggning och20% för

Storbritannien

de-miljöskatt och denStorbritanniens förstaDeponiskatten är ena
skattebör-totaladensyftar tillskatteväxlingssystemlen i attett som
andraIndustrier ochöka.inte skallför industriemadan bl.a. ar-

avfallskostnaderför sina ökadekompenserasbetsgivare attgenom
sänks.samtidigtarbetsgivaravgiftema

Finland

Årsintäktema tillfallermkr.till 350 Deberäknasfrån skatten ca
ändamåF.något särskiltreserverade förinteoch ärstaten

‘ 48/1996rd.avfallsskattRPpropositionenKälla: Denfinska om en
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8 Skattemetod

Frankrike

Skatten baseras på vikt. För räkna fram den totala skatten fåratt av-
drag för dengöras mängd avfall har återvunnits. I Frankrikesom
måste allt specialavfall stabiliseras före deponering. skattepliktig
vikt på specialavfallet räknas före stabilisering.

Danmark

Registrerade verksamheter skall varje kvartal den mängduppge av-
giftspliktigt avfall har tillförts verksamheten. Avdrag från vik-som

fâr för detgöras avfall har forslatsten bort från anläggningen.som
Avdrag får inte för lakvatten,göras tillsatsämnen eller avgiftsplik-
tigt avfall.

Tyskland fem delstater
Avgiften räknas fram mängduppgifter avfallsprodu-genom som

måste lämna till myndigheterna.centen Med detta underlag fast-
ställer myndigheten avfallsavgiften. Avgiften skall betalas in i för-
skott med hälften den 1 april och hälften den 1 oktober.

Holland

Beräkningsgrunden för skatteuttaget avfalletsär vikt. Om mängden
avfall slutligen läggs på deponin mindreär den mängdsom än som
den skattepliktiga anläggningen har tagit kan verksamhets-emot,
utövaren begära myndigheten fastställeratt omräkningstal fören
aktuellt avfallsslag. Detta tal skall sedan användas för räknaatt om
tillförd mängd till beskattningsbar mängd.

Belgien Flandern och Vallonien
Avgiften i Flandern utgår efter vikt. Den avgiftspliktiga anlägg-
ningen skall föra register över avfall. Anläggningarmottaget som

industri- ellertar hushållsavfallemot skall utrustade medvara en
våg. Redovisning och betalning avgiften sker kvartalsvis. Det ärav
den Flamländska Avfallsbyrån, för uppbördensom ansvarar av av-
giften och kontrollerar efterlevnaden reglerna.av

Avfallsskatten i Vallonien skall redovisas årligen. Den skatt-
skyldige skall varje månad vilket avfall mottagitsrapportera som
vid anläggningen.
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Italien

Uppbördsmyndighet regionen. Redovisningär skall ske för kvartal.
Skattepliktigt belopp grundas på den kvantitet och avfalltyp av

framgår lastnings- och lossningsregister. Skatten skallettsom av
betalas in månaden efter det kvartal då avfallet deponerades.

Österrike

Den avgiftsskyldige har registrerings- och redovisningsskyldighet
tillsynsmyndigheten vadgentemot deponityp, avfallsslag,avser av-

giftsnivå och avfallsmängd vikt. Avgiften beräknas den avgifts-av
skyldige och skall betalas in kvartalsvis i efterskott till den lokala
skattemyndigheten.

Finland

Skatten betalas kvartalsvis på basis den mängd avfall förtsav som
till deponin med avdrag för den mängd avfall förts bort däri-som
från. Den skattskyldiga skall föra sådan bokföring krävs för attsom
kontroll och tillsyn skall kunna utföras.
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avfallpåtill skattFörslag som

deponeras

3.1 Skattesats

3.1.1 Förslag

fr.0.m.250 krskattesatsen tillUtredningen föreslår sätts tonatt per
januari 1998. Va-enligt förslaget den 1lagens ikraftträdande, dvs.

i kombi-i skatten,utgångspunktlet skattesats har gjorts med attav
ideponeringenskall leda tillnation med övriga styrmedel, stortatt
1.3.1avsnittredovisats8-10 år. Som tidigarehalveras inomsett

200 krpå drygtskattesatsansåg Avfallskatteutredningen att en
effekt.fordrades för uppnå sådanatt en

frånvarierarför deponeringNuvarande kostnad avsevärt an-
landet,genomsnitt förläggning till anläggning. kanDen ettsom

till 200 krmiljöskyddskrav, uppskattasmed gällande tonpercanu
80 krkostnadsdelen och rör-120 kr den fasta ärutgör cavarav ca

deponering påverkatsförutsättningarna förlig. 5-8 år harInom av
enligtavfalldeponerade mängden kommer,rad faktorer. Denen

kostnadspåver-viktigastehalverats.i ha Destortattprognoserna,
påkravende skärptafaktorerna bedömer utredningenkande vara

förslag till All-Naturvårdsverketsmiljöskyddsåtgärder till följd av
föreslås.för deponering den skattrådmänna samt som nu

deponering till år 2005 omhalveradTrots prognosen upp-en
Kostnadendeponering öka.fylls, kostnaden förkommer att per

tredubblas. För när-deponerat bedöms komma än attattton mer
framutredningen tagitkostnadsutvecklingen harbelysa ettmare
modell-för tänktkostnadsutvecklingenräkneexempel visar ensom

år.50 000deponeradeponi. Deponin i utgångsläget tonantas per
rörliga tillden120 kr ochfasta kostnaden uppgår tillDen tonper

250 krskatt påsåledes 200 kr En80 kr Totalt ton.ton. perperper
avfallsminskande åt-förleda till kostnaderkommer ocksåton att

minska tilldessutomavfall deponerasgärder. Mängden antassom
innebär2005.till 25 000 år Detta40000 1998 och atttonton

till 19i utgångslägetöka från l0 mkrkostnaden kommer att caca
sedantill år 2005 minskarmkr 1998 skatten har införts. Framnär
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kostnaden till 15 mkr. Kostnaden deponerat avfall ökartonca per
således från 200 kr till 620 kr inkl. skatten. analysen harIca ca
inte tagits med investeringskostnader i syfte minska mängdenatt
avfall går till deponering. Det kan gälla kostnader försom att sorte-

lagra, kompostera, flisara, m.m.
Utredningen bedömer således kostnaden för deponeringatt

avfall kommer öka från idag 200 kr till 600 700 krton attper ca -
för företagen och till 800 kr för hushållen förtonper tonca per

vilka tillkommer.även Utredningen det sannoliktmoms attanser en
kostnad på den nivån kommer innebära kraftfull styrningatt en
från deponering ökad återvinning och ökat energiutnyttjande.mot
I förslaget till skattesats på 250 kr deponerat avfall hartonen per
utredningen in de totala kostnadsökningamavägt för deponering.

3.1.2 Skattesatser internationellt

Utredningen har uppdragit åt Renhållningsverksföreningen RVF
jämföra avfallsskatter i olika länder i Europa. Rapporten De-att -poniskatti internationell jämförelse sammanfattas i kapitel 2 och-

redovisas i sin helhet i bilaga Utredningen inte,har RVF:sutöver
översiktliga sammanställning, haft möjlighet analyseranärmareatt
de olika ländernas avfallsskatter. många fall harI utredningsarbete
pågått parallellt med den svenska utredningen. Så har varit fal-t.ex.
let i Norge och Finland. Det främst förhållandena i Danmarkär

kunnat studeras Danmark också det inärmare. enda landetärsom
Europa har längre tids erfarenheter avfallsskatt.som en av

Danmark införde 1987 deponiavgift på 45motsvarandeen
svenska kronor. I samband med avgiftsbasen breddades 1990,att
höjdes den till motsvarande 150 svenska kronor för både förbrän-

Årning och deponering. 1993 ändrades avgiften igen och styr-
ningen avfallet markerades tydligare. Avgiften för förbränningav

till motsvarande 185 svenska kronor föroch deponering tillsattes
motsvarande 225 svenska kronor. ytterligareEn differentiering av
avgiften kommer träda i kraft januariden l 1997. Avgifternaatt
blir då för avfall förbränns i anläggning med kombineradsom en
värme- och elproduktion motsvarande 185 svenska kronor och för
avfall förbränns i förbränningsanläggning motsvarandesom annan
245 svenska kronor. Avfall deponeras kommer beskattasattsom
med 340motsvarande svenska kronor ton.per

Avfallsavgiftens direkt styrande effekt har främst märkts på
slagg från förbränningsanläggningar, på bygg- och rivnin savfall

på branschspecifrkt avfall från gjuteriindustrin. tervin-samt t.ex.
ningen bygg- rivningsavfalloch ha frånökat 10%av uppges ca
1986/1987 till 60% 1992. Förutom de signifikanta effektemaca
på branschspeciñkt industriavfall, avfallsavgiften hafthaanses en
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avfalls-pekaeffekt, utavfallsbegränsande attallmänt genom
beteende.oönskatproduktion ettsom

tillmedverkatavfallsavgiften ha atthushållsavfallFör anses
marknadspriser.fallandeåtervinningen trotsupprätthålla papper,av

hushållsavfallkomposteringochåtervinningökadövrigtiEn av
dif-sig,iavgiftenåtgärder t.ex.änfinansiellaandradocktillskrivs

iåtgärder,dessaEffekternaviktrelateradeochferentierade taxor. av
förstärktsdockharkällsortering,utbyggdmed av-kombination av

någonharsig inteavfallsavgift ikonstaterasfallsavgiften. Det att en
inte kom-denså längehushållen,enskildapå destyreffektpåtaglig

möjlig-realistiskahushållenåtgärderandramedbineras gersom
avgiften.undgåheter att

Renhållningsverksföreningenfrån3.1.3 Rapport

RenhållningsverksföreningensdeltagitharUtredningen även av
därefter2000 ellerårtillavfallshantering fram straxSvenskrapport

kon-deponeringi sinbedömer1995:13. RVF attRVF rapport av
vid2000/0537% tillmedminskaavfall kommerventionella enatt

producentan-medkombinerasskatten200på krskatt ton omper
hushållsav-Deponeringenstyrmedel.m.fl.deponidirektiv avsvar,

42%.minska medbedömsfall

modellenMIMES/WastemedSystemstudier3.1.4

studienSlutsatser i

ef-studiegenomföraProfuuppdragitharUtredningen att aven
inkommitProfu harskattenivåer.vid olikadeponeringfekten på

3.bil.i avfallssystemetstyrmedelDeponiskattmed rapporten som
påskattenivå när-det krävstill slutsatsenframProfu kommer att en

45-70%. Dettapådeponireduktionuppnåför400 kr att enmare
huvud-dendeponering ärstudien däritvå kommunergäller i de

mängdmässigtoch slam ärAskorslutbehandlingen.sakliga som
studien.intedockomfattasavfallsslag avstora

Kalmar. DessaochJönköpingGöteborg,omfattarStudien
dator-medstuderatstidigaredärför devalts delsharkommuner att
därfördelsfärdiga,finnsdärmeddatabaserbefintligaochmodellen

huvud-tvåtypfall. Deintressantaansågsde trerepresenteraatt
detförkrävsskattenivåervilka attvarithari projektetfrågorna som
åt-deponireducerandegenomförakostnadseffektivtskall attvara

frånbortkanåtgärderavfallsmängder dessa styravilkagärder och
systemstudi-istuderasavfallsslagochskattenivåerdeponin. Tre tre
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Skattenivåema ligger på 0-200en. kr, 200-400 kr och 400-600 kr.
Avfallen utgörs hushålls-, bygg-, rivnings-, ochav bransch-
specifikt industriavfall. Slam från kommunal och industriell av-loppsrening askor från energiutvinningsamt hanteras inte dator-avmodellen. Resultaten sammanställs i tabell 3:1. Av tabellen framgår

skattenivåema fåratt mycket olika effekter på deponibehovet i de
kommunerna.tre De slutsatser Profu drar resultatensom är:av

En skatt på 200 kr har relativt liten styreffekt fören al-att
ternativ behandling skall bli lönsam. Resultatet visar minsk-en
ning på 0-20%. De åtgärder blir kostnadseffektiva ef-ärsom
fektiviseringar i sorteringen bygg-, nvnings- och industri-av
avfall. För Kalmarregionen med förbränningsanläggningny
uppnås klart högre reduktion eller 70% förutsättningarna i
Kalmarregionen dockär inte typiska för Sverige.

2. Vid skatt på 400 kr det kostnadseffektivtären genomföraatt
de åtgärdermerparten studerats iav projektet. Isom grova

drag skattenivån deponireduktionger på 50% i kommuneren
förbränning.utan De åtgärder genomförs är tillsom export

andra kommuner brännbart avfall, central Kompostering,av
utbyggd sortering bygg-, rivnings- och industriavfall.av
För skatt på 600 kr har inga ytterligareen åtgärder identifierats

lönsamma.ärsom

Tab. 3:1 Kostnadseffektiv deponireduktion hushålls-, bygg-, rivnings-av
och branschspecifikt industriavfall vid olika Skattesatser

Kommun medverkat Deponireduktionsom vid olika skattenivå i kronor tonperi systemstudien 0-200 kr 200-400 kr 400-600 kr
Göteborg 20% 20% 20%
Jönköping 5% 45% 40%
Kalmar kommunlösning 0% 60% 60%
Kalmar regionlösning 70% 70% 70%

Källa: o
Anm: Slam, slaggoch askor ingår inte. Skattenseffekt företagensvilja i ökad gradattkällsorterasin avfall har inte kunnatberäknas.

Göteborg,I Göteborgs Renhållningssom ABgenom GRAAB
har tillgång till modernt avfallsbaseratett kraftvänneverk och där-
för har lågt deponibehovett uppnås ytterligare 20% deponireduk-
tion främst och obrännbara materialav redangrus vid skatt påen100 kr. För uppnåca större reduktionatt krävs skatt i intervalleten
400-600 kr. I Jönköping där deponering denär huvudsakliga slut-
behandlingen uppnås påtaglig reduktion deponibehoveten mer av
först vid skatt på närmare 400 kr. Vid dennaen nivå blir det lön-

lämna avfallsbränslesamt att till regionala energianläggningar och
införa längreatt gående källsortering och biologisk behandling avhushållsavfall. I Kalmar har två fall studerats. Det fallet, därena
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avfallslösning,lokalatill sinfrämst unge-gerkommunen egenser
frånutgårfalletandra attJönköping. Detiutfallfär somsamma

kraft-uppförochavfallslösning ettregionaliKalmar är navet en
datormodellenvisarfalldettaI000 årston.för 80vänneverk senare

dockframförs200 kr. Ipåskatt rapportenvidstyrning redanpå en
kanförbränningenförkalkylerkommunensförreservationviss att

optimistiska.förvara

kommentarerUtredningens
de-Ensannolikt. störreverkarGöteborgiresultatDatormodellens
målkommunaltprioriteratdockponireduktion borde ett mervara

mark-finnasvårigheterGRAAB-regionens attpåmed tanke stora
de-tilltillgångfinnsJönköping storaavfallsupplag. Iförytor nya

kommunsannoliktdockförefaller attponivolymer. Det enmer
årligbetalaåtgärder äninvesterai att av-väljer ensnarareatt egna

sinaenbart löserKalmarfallet där10-15 mkr. I egnapåfallsskatt
Jönköping.imed denlikartadfrågeställningenbliravfallsproblem

modellresultatutfalletemellertid ärunderstryks attI rapporten
kommeravfallsaktörkommunal atthur ageraendast visar ensom

ekonomi. Det ärochtekniksåsomstyrfaktorer"hårdafrämstpå
fin-programmeraddatorrnodellen är attfaktorerdessautifrån som

sålundakanModellenlösningarna.kostnadseffektivade mestna
poli-beteendet hospåeffektgenerellaavfallsskattsinte beakta en

ifaktorer"mjuka"inm.fl. vägerävenhushåll, företagtiker, som
beslutsunderlag.sitt

Genomförande3

depo-250 krtill tonskattesatsen sättsföreslårUtredningen peratt
mellandifferentieringinte någonföreslårUtredningenavfall.nerat

avfall.olika typer av
medinförandestegvistanalyseratharUtredningen suc-enett

inledasalternativeti detskulleAvfallsskattenhöjd skattesats.cessivt
motivtill 250 kr. Dehöjas2001frånför60 kr1998 på nivånår att

detskattenivålågbörja på attfann förutredningen varatt ensom
ochförberedelse-långrelativtavfallsaktörema om-skulle enge

deponeringen. För-minskaåtgärder förvidtaställningstid för attatt
skulleaviserad skattesatsförvägiskullemed dettadelen att envara

kunna vägasskulleskattekostnadkändavfallsaktörema somenge
därmedochdeponeringundvikaförinvesteringskostnader attmot

mildraocksåskulleavfallsskattinfördstegvistdeponiskatt. Enäven
ock-skulleavfallet. Denbranschspecifikapå detskatteneffekten av

skulleNackdelarnadeponering.illegalökadförriskenså minska
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incitamenten föratt vidta åtgärder förvara att minska depone-att
ringen kraftigt skulle minska. Utredningen dock skattenattanser
bör införas med 250 kr fr.o.m. 1998. Det viktigaste motivet för
detta är avfallsaktöremaatt så starkt incitamentge ett möjligtsom
för påskynda sina åtgärderatt minska mängden avfallatt de-som

Utredningen det redan iponeras. nuläget finns insiktattanser om
den kommande utvecklingen hos avfallsaktörema för kunnaatt
planera för och vidta åtgärder i syfte sig till denna.att anpassa
Dessutom återstår tiden fram till 1998 för genomföra lämpligaatt
åtgärder.

Tidigare skatteutredningar, uttalanden från statsmakterna rö-
rande avfallskatt, Deponiskatteutredningens direktiv har redanm.m.
påverkat utvecklingen. Denna utredning har diskuteratöppett.ex.

skattesats på mellan 200 till 600 kren och myckettonper storen
del aktörerna inom avfallsområdet har haft möjlighetav delatt ta av
förslagen och även beretts möjligheter inlämna synpunkter. Detatt
torde därför idag få inom avfallsområdet inte känner tillvara som
statsmaktemas prioriteringar och intentioner inom avfallsområdet.
Eftersom det enligt utredningen krävs skattenivå på 250 kren per

för syftet med skattenton skallatt uppnås finns det inte någon an-
ledning inleda på lägre nivå.att En lägre nivå skulleen tvärtom
kunna leda till aktörerna misstolkaratt statsmaktemas budskap med
skatten. Men den största nackdelen med låg skattesats är atten
drivkraften i arbetet med öka återvinningen och minskaatt depone-
ringen uteblir. Det riskerar försena utvecklingenatt minskadmot
deponering.

Utredningen inte heller det går dra allt för långtgå-attanser att
ende slutsatser i jämförelser med Danmark eftersom det inte fanns
några internationella erfarenheter deponiskatt när Danmark in-av
förde skatten. Att Danmark höjt skatten till 330 kr talar däremot för

den svenska deponiskattenatt bör ligga på motsvarande nivå.en

3.3 Skattepliktig anläggning och skatt-

skyldig

Samtliga anläggningar är avsedda för deponering avfall börsom av
omfattas skatteplikten enligt lagen skatt på avfall ochav skyl-om
digheten betala avfallsskatt bör knytasatt till tillståndsplikt enligt
miljöskyddslagen. Detta innebär således skatt skall betalas ävenatt

avfallnär förs till anläggning inte innehar sådant tillstånd.en som
skattepliktig anläggning anläggningär med stöden som av

bestämmelser i miljöskyddslagen 1969:387 har tillstånd att ta
miljöfarligt avfall,emot eller avfall miljöfarligtän avfallannat om

mängden avfall överstiger 50 år. Motsvarande gällerton per om
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omfattningi denavfall nyssavsikten somärochsaknas atttillstånd
beräknasSkattepliktenanläggningen. om-påskall emotnämnts tas

konven-fördeponier300anläggningar,720totaltfatta cavaravca
industriavfallbranschspecifiktfördeponier300avfall,tionella ca

schaktmassetipparochbygg-Antaletslamtippar.s.k.120samt ca
inte känt.skattepliktiga ärkan varasom

lera,jord,enbart sten,deponerasvilka grus,påAnläggningar
påAnläggningarskatteplikt.inteomfattaskalkstenellerskiffer av

tillverknings-frånavfallssandellergråbergenbartdeponerasvilka
skat-hellerinteomfattasverksamhetgruvindustriell avprocesseni

50mindre ändeponerarochAnläggningar emotteplikt. tarsom
gränsendå 50 ärskattebaseningå i toninteår kommer attton per

kanDetmiljöskyddslagen.enligtskalldeponi prövasför när en
0005deponerar tonsammanlagtupplag cal00-talgälla ett som

Någondeponeras.avfallalltpromille0,5-1eller somår avper deponeringföranläggningarför avintedockfinnsmängdgräns
skattlagenföreslagnadenenligtSkatteplikt omavfall.miljöfarligt

anläggningar.sådanaalladärförgälleravfallpå
denskattskyldig äravfallsskatt ansva-betala somSkyldig att

anläggning.skattepliktigpåverksamhetenför enrar

Skattemetod3.4

Inledning3.4.1

tillförslagkonkretframutredningenskall ettdirektiven taEnligt
deponeras.avfallmängdenminskatillsyftar somskatt attsomen

administrativa kostna-deochtillämpaenkelskallSkatten attvara
utformningenVidhållasmöjligt avså långtmåstederna nere.som

be-skattenhurskallregelsystemdet styradvs.skattemetoden, som
modeller.två olikautredningen övervägtharredovisas,ochräknas

nettode-skattenpå utbygger tasmodellen enatt somDet ena
avfall och öv-alltprincipiinnebärNettodeponiskatt attponiskatt.

beskattas.anläggningskattepliktigtillförsmaterialrigt ensom
skattepliktigadetdåtidpunktvid deninträderSkattskyldigheten

materialövrigtochavfallFöranläggningen.tillinförsmaterialet
avdrag.medgesanläggningenfrånförs utsom

Slut-slutdeponiskatt.ärövervägtsmodellenandraDen ensom
materialövrigtavfall ochenbartprincipiinnebärdeponiskatt att

detdåalltsåinträderSkattskyldighetenbeskattas.deponerassom ochavfallpåinteSkatt utdeponeras.materialet tasskattepliktiga
ochbehandlingföranläggningenpå se-inmaterialövrigt tassom
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dan åter förs Någon återbetalningut. medges inte skatt för avfallav
och övrigt material fråntransporteras deponin.som ut

Båda modellerna har för- och nackdelar, utredningen harmen
bedömt modellatt med nettodeponiskatt,en kombinerat med vissa
möjligheter till skattebefrielse, bäst tillgodoser syftet med skatten.
Motiven för utredningens ställningstagande utvecklas nedan.

3.4.2 Val skattemetod internationelltav

Som inledningsvis nämnts detär svårt jämföra huratt avfallsskatte-
utformatssystemet i olika länder. Det finns skillnader vadstora det

gäller vad beskattas och vadsom undantaget,är skattenivånsom
etc.

När det gäller skattemetoden så har Frankrike, Finlandt.ex.
och Danmark valt någon nettodeponiskatt,typ vilket alltsåav inne-
bär avdrag för utförtatt avfall eller övrigt material medges. Det
finns även där skattensystem direkttas avfallsproducentenut av
Osterrike, tysk delstatsnivå och med slutdeponiskattsystem med
omprövningsmöjligheter Nederländerna. Belgien och Italien har

form slutdeponiskatt.en Utredningenav har i första hand närmare
tagit del de danska erfarenheterna.av

3.4.3 Motiv för val nettodeponiskattav

Skatt skall i princip bara erläggas för avfall deponeras. Vid såsom
samtligagott industriavfallsupplagsom och hälften upplagen föravkonventionellt avfall sker idag ingen hantering avfallannan änavdeponering. Vid övriga upplag förekommer även verksam-annanhet deponering,än verksamheten volymmässigtärmen liten. Detta

innebär mycket litenatt del deten förs in på anläggning-av som
också förs därifrån.arna Enligtut RVF fördes 7 % invägdca avmängd från upplagenut i förädlad form under 1994 detnär gäller

konventionellt avfall. Procenttalet för branschspecifikt avfall är
okänt bedöms också litet.men Aven mängden utförtvara för-om
ädlat material torde öka i framtiden detär rationella frånmest
skattesynpunkt ändock jämställa infördatt mängd med skattepliktig
mängd.

Ett syfte med deponiskatt är emellertiden den skall stimule-att
till avfalletsatt material-ra och energiinnehåll utnyttjas i stället för
avfallet deponeras.att Avfall till anläggningar för förbränning eller

biologisk behandling rötning, kompostering bör därför inte om-fattas skatt. Sådana anläggningarav inteprövas heller depone-somringsanläggningar enligt miljöskyddslagen.
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i di-lokaliseradbehandlingsanläggning ärfall,enstaka närI en
därtill harochdeponeringsanläggning sam-tillanslutningrekt en

verksamhe-helaomfattamiljötillståndetdockkanhuvudman,ma
fall bördessainförselvåg. lnormaltutnyttjasDessutom sammaten.

begärakunnatillståndsmyndigheten atthosverksamhetsutövaren
tillstånd. Dettautfärdasbehandlingsverksamheten separatettfördet

vid inväg-Attenkelt sätt.påskekunnautredningen, ettbör, anser
anläggningrespektivetillförasskallavfallskilja vilkaningen som

debi-frånändå krävsdettaeftersomproblem,någotintetorde vara
di-avfallskattbetalaskyldighetenmedoch attIteringssynpunkt. att

delninginnebärdeponering,förtillståndsplikt avtill enrekt knyts
materialförbetalasskallinteavfallsskatt sommiljötillståndet att

verk-enbartmiljötillståndetenligtanläggning där annanförs till en
bedrivs.deponeringsamhet än

deponerings-vidvanligareblivit alltdet attår harUnder senare
ochpark-komposteratillståndet,förinomanläggningarna, ramen

avfallsskattenGenommotverkas.intebörträdgårdsavfall. Detta
helt kaninteskattmedbehandlingdennadockbelastas somen

vikteneftersomanläggningen,från"försåterfås då komposten ut
fall bör,i dessaAvenbehandlingen. engenomminskathar genom

enligttillståndsärskiltfåkunnaverksamhetenprövning, ettenkel
miljöskyddsförord-tillbilaganifinnspunktsärskildaden som

påskerkomposteringenförutsättadock entorde attningen. Detta
anläggningenpå attverksamhet samtövrigavgränsad frånvälyta

tillförsavfallspecificeradetillståndetiochdefinieradevälendast
denna yta.

sorterings-farhågorframförts attutredningentillharDet om
påmellanlageravfall iuppläggningtillfälligochverksamhet av

deponeringsanläggningenanslutning tilli gynnasplatserandra än
anlägg-friståendedessaeftersomnettodeponiskatts.k.engenom

uppfatt-utredningensskattepliktiga. Det ärbliskulleinteningar
stimuleras.börkällan,vidredanhelstsorteringsåtgärder,ning att

bedö-anläggningarvid dessasorteringochOmfattningen typen av
de-vidsorteringenhotintenormalt utgör motutredningen ettmer

omfattandebedrivs sorte-detdeponier därVid deponiema. en
för kom-på sättmöjligheterfinnsringsverksamhet att somsamma

miljö-tillhänvisningmedträdgårdsavfall,ochpark-posteringen av
verksam-deldennatillståndsprövasärskiltskyddsförordningen, av

välordnadsåverksamheten ärförutsättadocktordeheten. Detta att
oklarheter,bedömertillståndsmyndigheten attavgränsadoch att

uppkomma.inte kantillsyn,ifrågat.ex. om
avfalllagringtillfälligföranvänds avplatsEn permanentsom

tillstånds-miljöskyddsförordningenskall enligtmaterialeller annat
elleravfalletförOmsättningstidendeponi.upplagprövas som
jäm-Mellanlagringbetydelse.alltsåsaknarmellanlagerimaterialet
mil-stödmedtillståndsgivningenförinom avsåledes,ställs ramen

avfallinnebärDettadeponering. attmedjöskyddslagstiftningen,
beskattas.skallanläggningsådanmellanlagring påförs till ensom
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En skatt skapar drivkraft för utnyttja avfalleten elleratt materialet
så detta, vilket ofta skeratt idag, inte blir liggande för gott.

Modellen med slutdeponiskatt medför flera problem. Det krävs
bl.a. det finns beskattningsmyndighetenatt en godkändav avgräns-
ning väldeñnierad på vilkenav deponeringen yta skall ske. Det
fordrar vidare all hanteringatt deponeringän skerannan utanför
deponiytan. Detta sin leder tilltur är väl lämpadeatt ytor försom

efterkomposteringt.ex. kompost, nedbrytning oljeskadadeav av
jordmassor, balning avfall för vidare befordran tillav värmeverk
m.fl. aktiviteter, inte kan användas för sådana ändamål. Vidare
måste tidsgräns bestämmas för huren länge skattefritt materialett
skall få lagras inom upplagsområde innanett materialet från skatte-
synpunkt skall betraktas skattepliktigt avfall.som

En slutdeponiskatt medför således, enligt utredningens bedöm-
ning, omedelbara praktiska konsekvenser för anläggningarna i
form iordningställande slutdeponiytor,av uppmätning dessaav av
och utveckling redovisningssystem kan godtasav från tillsyns-som
och skattekontrollsynpunkt. Från tillsynsmyndighetemas och be-
skattningsmyndighetens sida krävs omfattande kontroll, fram-en
förallt detnär gäller förekomsten mellanlager.av

Med hänsyn till skatten skallatt enkel tillämpa ochattvara att
de administrativa kostnadema så långt möjligt skall hållas be-neredömer utredningen nettodeponiskattemodellenatt föredra.är att
Det föreslagna blir administrativtsystemet enkelt. För varje bestämd
period redovisas invägd mängd material avfall, returprodukter,
natunnaterial m.m. och utvägd mängd returprodukter, produkter,

material m.m.. Skillnadenvaror, mellan mängdema medutgör,
avdrag för de mängder härrör från i lagen särskilt angivnasom
skattebefriade avfallsslag, den mängd skall beskattas.som

Kalendermånad äridag regelmässigt redovisningsperiod för de
olika punktskattema. Aven skatten får viktigtom ettses som styr-
medel i syfte åstadkommaatt snabbare genomströmningen genom
anläggningen avfall återvinns, detärav uppenbart mångasom att
deponiägare skulle drabbas betydande ekonomisk belastningav en

kalendermånad skulle väljasom redovisningsperiod. Skäl finnssom
därför i likhet medatt vad skett i bl.a. Danmark och Finlandsom-

välja längre redovisningsperiod.en Utredningen kalen-- attanser
derkvartal är lämplig period.en

För punktskattema gäller vidare avdragen föratt redo-om envisningsperiod överstiger skattens bruttobelopp för perioden skall
det överskjutande beloppet utbetalas till den skattskyldige. Utan un-dantag skulle denna princip medföra skattskyldigatt underen som

redovisningsperiod fören material kommerut än in skullemer som
kunna få utbetalade till sig. Medpengar tanke på den mängdstora
material redan finns på anläggningarnasom har utredningen be-
dömt det föreligger vissatt risk för utförsel obeskattat materialav
efter lagens ikraftträdande i svårkontrollerbar omfattning. Mot den
bakgrunden detär olämpligt angivna principatt tillämpas vadovan
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i deinnebärregelföreslåsstället att,avfallsskatten. lgäller somen
fårskattebeloppöverskjutandetillförd,överstigermängdfall utförd

begränsaskontrollskälredovisningsperioder. Avutnyttjas i senare
ochinnevarande nännastundertill periodernadock avdragsrätten

kalenderår.efterföljande
nettodeponiskattsammanfattningsvisUtredningen att enanser

innebär:

myndigheterna.förkontrollförutsättningargoda0
beskattningsmyn-ochtillsyns-såväladministration hosenkel0

verksamhetsutövare.digheter som
nödvän-detslutdeponiskattVid ärkostnadseffektivitet.hög en0

be-fleraellersärskiljaanläggningsområdetdigt inom enatt
in-skattepliktiga. Dettaskalldeponeringsytorstämda varasom

anläggningsinneha-för såväladministrationomfattandenebär
myndigheterna.somvaren

indust-affärer,bostadsområden,ikällsorteringtillstimulans att0
förekom-inteidagdär denoch införseffektiviserasrier m.m.

vil-fraktioner,uppkomsteni sinDetta tur av renagyrmarmer.
till avsättning.möjligheternafrämjarket

obeskattatför lagringmaximitiderbestämmainget behov att av0
slutdeponiskatt.nödvändigt vidblirmaterial vilket

materialetOmrestprodukterna.utnyttjatill bättrestimulans att0
redovisningspe-tidlängreanläggningen äninomblir kvar

denochlämnardenför bådeincitamentrioden skapas som
möjligtmycketsånyttiggöraavfallet avattemot somtarsom

möjligt.så snabbtdet som

Skattebefrielse3

skattebefrielsetillFörslag3.5.1

finnstillståndvilkenföranläggning,in tillmaterial försAllt ensom
i denredovisasskallskattepliktigt ochavfall,deponeringför ärav

endastgällerskattepliktfrånUndantagdeklaration.skattskyldiges
anläggningen.för driftenanvändasmaterial skall avsom

skallslutdeponerasavfallendastSyftet med skatten är att som
iskattskyldigedenåstadkomsmed skatt. Dettabelastas attgenom

förtsmaterialpåför skatt utavdragdeklaration fårsin göra som
depo-minskadskall såledesSkattenanläggningen.från motstyra
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nering. Enligt vad framkommit under utredningens arbetesom
finns under överskådlig tid inga miljömässigt acceptabla alternativ
till deponering för vissa avfall. Utredningen därför dessaattanser
avfall bör skattebefrias. Vad gäller flerat.v. avfallen torde det vi-av
dare också saknas möjligheter minska mängdenatt genom rea-
listiska processförändringar, val råvara eller liknande åtgärder.av
Det angelägetär kontinuerligt följa utvecklingen.att

Skattebefrielse berör industrin faller under EU:ssom stats-
stödsregler. För kunna godkännas måste undantagen kunnaatt mo-
tiveras med miljöskäl och/ellertemporära degressiva. Vi-samt vara
dare måste undantagsreglema grundas på objektiva och på förhand
fastställda kriterier.

Skattebefrielse kan uppnås antingen vissa materialattgenom
undantas helt från skatteplikt, vilket innebär materialmängdenatt
inte skall redovisas i deklarationen, eller avdrag får görasattgenom
för skatt på vissa avfall och övrigt materialtyper förts in tillav som
anläggningen. Endast för sådant material har beskattats med-som

avdrag. Något avdrag för material finns pa anläggningenges som
redan innan lagstiftningen träder i kraft medges således inte. Mate-
rial undantagits från beskattning naturligtvis inte hellersom ger
möjlighet till avdrag. Skattebefrielse föreslås för följande typer av
avfall och material:

gråberg,o
jord, lera, skiffer eller kalksten,sten,0 grus,
avfallssand från tillverkningsprocessen i gruvindustriell0 verk-
samhet.

avfall eller material förts från anläggningen,0 annat dockutsom
inte lakvatten och gas,
material och avfall föranvänts nödvändiga konstruktions-0 som
arbeten på anläggningen, för där åstadkomma miljösäkeratt en
deponering eller föranvänts driften anläggningen. Hamm-av
der bör kunna falla exempelvis:

cefyll och betonit för tätning,0
matjord och bark för sluttäckning, släntbeklädnad, plante-0
rings- och vegetationsytor,

schaktmassor, tegel- och betongkross slaggrus0 samt som
föranvänts i enlighet med konstruktionsritningamaatt

bygga vallar ochvägar, ledningarpermanenta inomm.m.
anläggningen.

Skattebefrielse för avfall enligt de första punkterna uppnåstre
undantag från lagensatt tillämpningsområdeettgenom förgörs

anläggningar där enbart dessa avfall deponeras. Aven material som
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från lagensundantagetdriften anläggningenanvänds för ärav
tillämpningsområde.

dockfårAvdragavdrag.övrigt erhållsskattefrihet i genom
material ärpå avfall ellerinte för skatt avsett attgöras annat som

föreslåsSkattebefrielsearbetstäckning.elleranvändas för mellan-
deklarationen:avdrag iavfallför följande typer genomav

marksanering,frånförorenad jord0
asbest,0

saneringfrånmuddennassor vattensystem,av0
kausticeringsprocesser,grönlutslam från0

dikal-framställningslam från kemiska avavserprocesser som0
natriumfosfat,ciumfosfat, kalciumklond och

fram-kemiskakalciumfluoridslam från som avserprocesser0
aluminiumfluorid,ställning av
metallurgiskaslagger från processer,0

gjuterisand,0
upparbetningavsvärtningsslam frånreturfiberavfall och av re-0

turpapper,
järn-tillverkningstoft frånoch jämhaltigtfluorhaltigt slam av0

malmspellets.

föremål för kon-skattebefrielse börförFörutsättningarna vara
från mark-jordförorenadomprövning. det gällertinuerlig När

skattebefrielsen börutredningengjuterisandsanering och attanser
år 2002.kunna upphöra senast

bör, Natur-anläggningskattepliktigdriverDen omensom
redovi-genomförs, kunnai Aktionsplan Avfallvårdsverkets förslag

ochvärdefullavilka blirmaterialavfallsbalanser,komplettasa
med avdragsrätten omprövas.tillgå i sambandnödvändiga attatt

utgårskattebefrielseovanstående fallkriterier förRegler och av
rät-miljömässiga motiv och dessutom temporärafrån är attgenom

därförbedömskontinuerligt. Reglernatill befrielse omprövasten
statsstödsregler.konflikt medinte komma i EU:s

Motiv3.5.2

Grâberg

alltkangruvbrytning. Detfrångråberg bergresterMed varaavses
mineral-så lågainnehållerbergmaterial till materialfrån rent som

obe-finns endastutvinna dessa. Detinte lönsamthalter det är attatt
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tydliga möjligheter utnyttja detta material. Till allt övervägandeatt
del måste materialet därför deponeras. Eftersom avfallsskatt där-en
för inte har någon styrande effekt i detta fall, bör skatt inte påtas ut
gråberg. Det sig mycketrör mängder gråberg årligenstoraom som
deponeras. Deponeringen sker i princip uteslutande i anslutning till

Med hänsyn till administrativa skäl och kostnadsaspek-gruvoma.
detär omotiverat föra in hanteringen gråberg i skattesy-terna att av
Utredningen föreslår därför de anläggningarstemet. där endastatt

gråberg deponeras inte skall omfattas skatteplikt.av

Jord, lera, skifler och kalkstensten, grus,

principI natunnaterial jord, lera, skiffer ochsten,rena av grus,
kalksten, uppstår vid bl.a. schaktning för anläggningsarbetensom
och olika skäl, olämpliga tekniska egenskaper, inte kant.ex.som av
utnyttjas, läggs idag på särskilda upplag. förekommerDet också vid
industriell verksamhet, i inomsynnerhet mineral- jord- ochsamt
stenvaruindustrin, i princip avfall från produktionen åter-att rena
förs till de täkter varifrån de utvunnits eller till deponierseparata

endast dessa avfall.mottarsom
Dessa avfallsslag läggs huvudsakligen på så kalladeseparatupp

schaktmassetippar. Ett sådant omhändertagande det lämpligasteär
från miljösynpunkt och anläggningar där enbart sådana massor
läggs bör därför undantas från skatteplikt.upp

Avfallssand
Mängden avfallssand uppstår ökar i takt med gruvindustrinattsom
utvecklar rationella metoder det möjligt utvinnagör attmer som
malm fyndigheteräven lågamed malmhalter. Därmed bildasur

frånstörre anrikningen samtidigt uppnås bättre hus-rester men en
hållning med tillgängliga naturresurser.

Deponeringen avfallssand från underjordsbryming begrän-av
sand återförs tillgrövre gruvschakten, vilken möjlig-attsas genom

het utnyttjas fullt Den sandmängden uppstår vidstörre dagbrottut.
och denna sand måste deponeras. Deponeringen måste ske på ett
från miljösynpunkt säkert så de metallersätt finns ikvaratt som
sanden efter anrikningen inte lakas i naturmiljön.ut

Möjligheten vid nuvarande malmbrytning ytterligare mins-att
ka på volymen avfallssand inte åtkomlig inom överblickbarsyns nu
tid. Enda rimliga från miljöskyddssynpunktsättet handatt ta om
överbliven avfallssand deponering. En skattär kommer därigenom
inte få någon styrande effekt på deponeringen avfallssandatt av
från oxid- och sulfidmalmsframställning. Avfallssand föreslås där-
för bli skattebefriat.

Administrativa, tekniska och kostnadsmässiga skäl i likhetgör,
med vad fallet för gråberg,är det omotiverat föra inärattsom att
hanteringen avfallssand i skattesystemet. Utredningen föreslårav
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inteavfallssand deponerasenbartanläggningar därdärför deatt
skatteplikt.omfattasskall av

Driftmaterial
underhållochför driftmaterialanvändsavfallsanläggningamaPå

drivmedel,behövsVidarearbetsredskap.ochbyggnader, fordonav
nöd-förbrukningsmaterial. Dessa ärkontorsutrustning och annat

inte be-böranläggningen ochdriftendagligavändiga för den av
skatt.läggas med

konstruktionavfall förMaterial och m.m.

påförasdärvidochsuccessivt avslutasAvfallsupplag behöver en
och fråntillochminskatopptätning för gastransportenvatten-att

miljöpåverkan.oacceptabelrisken förminskaoch dännedavfallet,
tätskik-fordrarvilketbeständig,behövertopptätning attDenna vara

sönderfrysningrotpenetration,uttorkning,skyddas m.m.mottet
slut-Enväxtetablering skapas.till godmöjligheterVidare bör

tätskikt,såsomdelskikt,flerabestådärför behövatäckning kan av
Med hän-kvalitetskrav.olikamedskyddsskikt,dräneringsskikt och

helsttäckmaterialvilkakan intekvalitetskravtill nämnda somsyn
accepteras.

täck-avslutandealltså densluttäckningenDeñnitionsmässigt är
säkertkunnadeponin skall utgöraförningsåtgärd, krävs ettattsom

till detkunnaför den skallförvarlångsiktigt att om-samt anpassas
pla-markanvändningframtidaför denlandskapet ochgivande som

de utgörbeskattas eftersomintematerial börDessa t.o.m. ennerats.
deponiägaren.kostnad för

aktuellablikunskaputifrån dagensavfallsslag börvissaAven
sluttäckning,föranvändsavfallgällerför skattefrihet. Det som

vidaregällerDetvegetationsytor.planterings- ochsläntbeklädnad,
led-ochvallarvägar,används för byggaavfall permanentaattsom

används föravfalldeponianläggningen ochningar inom somm.m.
avfall deponeras.solidifierastabilisera ochatt som

dagligen påprinciparbetstäckning sker iMellantäckning
minska olägenhetemaförhushållsavfall deponeras,upplag där att

Mellantäckningfåglar.skadedjur, främstnedskräpning ochlukt,av
möjlig-ökabrandförminska riskenockså ske förkan samtatt

täck-dennadefinitionsmässigt ärsamla Rentheterna att upp gas.
kommerrelativtdentillfällig, eftersomning alltså snartatt anse som
lämpligaändamåletförAvfall medavfall.överlagras nyttatt av
från be-inte undantasde börutnyttjasbör kunnaegenskaper men

skulleintedettainte högreKvalitetskraven änskattning. är att, om
deponin skulledelenavfall,beskattningsbart störrebetraktas avsom

konstruk-vissaövrigt tordemellantäckning. Förkunna sägas vara
aldrig behövadeponimellantäckningsmatenal på ut-tions- samt en

natunnaterial.göras av
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F örorenad jord

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelser och kommuner
genomfört nationell kartläggning förorenade områden,en s.k.av
efterbehandlingsobjekt. Kartläggningen omfattar deponier, mark-
områden och sediment förorenats industriell ellersom av annan
verksamhet. Hittills har 2 000 misstänkt eller bekräftat förorena-ca
de områden identifierats. Utöver dessa finns ytterligare antalett tu-

områden kommer identifieras i de inventeringarsen attsom som nu
pågår. Många dessa områden så förorenadeär de behöverav att
efterbehandlas saneras.

De efterbehandlingar hittills genomförts har framför alltsom
inneburit uppschaktning och deponering obehandladeav massor,
vilket i praktiken innebär flyttar problemen. Strävanatt efterman
hushållning och återanvändning bör i stället val sanerings-styra av
metod. Metoder möjliggör återanvändning jord bör priori-som av

framför schaktningteras och deponering. För efterbehandlingenatt
skall effektiv och meningsfull bör föroreningama ivara imassorna
första hand destrueras så jorden kan återanvändas.att Deponering

obehandlade bör endast förekommaav det inte finnsnärmassor
någon fungerande behandlingsteknik. Tillgång till behand-
lingsteknik och behandlingskapacitet förutsättningär för ut-en en
veckling i linje med kretsloppsprincipen. Den avgörande faktorn
för etablering och utveckling behandlingsteknikenen dockärav
den faktiska efterfrågan på behandling.

Deponering i dagslägetär betydligt billigare behandling.än
Ett införande avfallsskatt skulle positivt stimulera efterfråganav en
på behandlingsmetoder reducerar mängden behö-som massor som

deponeras. Det skulle tydlig signal tillver såväl de företagvara en
har de förorenade problemägamasom behand-massorna som

lingsföretagen kretsloppsprincipen böratt gälla föräven detta om-
råde. Det skulle incitament för företagett med efterbehand-vara
lingsproblem aktivt söka efter ochatt stödja forskning och utveck-
ling behandlingsteknik samtidigt behandlingsföretagenav som
skulle ha lättare konkurrera med deponering.att

En avfallsskatt skulle å andra sidan kunna leda till intressetatt
för överhuvudtaget genomföraatt saneringar minskar. Om den
tänkta åtgärden endast flyttaär den förorenade jordenatt till de-en
poni, kan det dock i många fall ifrågasättas ändå inte börom man
avvakta med åtgärden. Med tanke på det vid behandling frågaatt är

teknik och resultatet åtgärden inteom attny helt klarlagd,är ris-av
kerar behandling fåtrots deponera jordenman ochatt därmed be-
lastas skatt. Detta kan leda till efterfrågan påav behandlings-en att
teknik ändå uteblir. föreliggerDet dessutom ännu osäkerheten om
vilka krav bör uppfyllas för få använda jorden isom att ställett.ex.
för deponera den. Naturvårdsverketatt kommer under hösten 1996

riktvärden för förorenadatt jord. Dessaange bör kunna undanröja
den osäkerhet idag finns huruvida den behandlade jordensom om
kan återanvändas.
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skattenskäl förstarkadet finnsUtredningen konstaterar attatt
med-föreliggerosäkerhetförorenad jord. Denskall gälla även som

nödvän-vidtaför inteintäktskatten kanför dock atttasatt nusom
jordFörorenadteknik.investeringar irespektivediga saneringar ny

industriellförorenatsområdenefterbehandlingfrån genomsomav
2002 börårskattebefriat. Fr.o.m.bliföreslås därförverksamhet

jordförorenadteknik finnas görtillgängligdock och attsomny
upphöra.ocksåbör dåSkattefriheteninte behöver deponeras.

Asbest

isolerings-takplattor,omhändertagna rör,beståendeAsbestavfall, av
häl-skallrivningsarbeten,ochombyggnaderfrånmaterial avm.m.

Hanteringenoch täckas.möjligt deponerassoskyddsskäl snarast
för-Arbetarskyddsstyrelsensmedöverensstämmelseskall ske i

87:3.rådallmännaNaturvårdsverketsochAFS 1986:22fattning
kräver dessutomavfall ochmedblandasAsbest får inte annat en

300-500 krpåliggeri regeldär avgifternaspecialhantering per
asbest-förriskenavgift ökarovanpå dennaavfallsskatt attEnton.
Asbestanläggning.påelleromhändertas på rättavfallet inte rätt sätt

skattebefriat.vidare bliföreslås därför tills

uddermassorM

mångakansjöar, hamnarfrån saneringMuddermassor m.m.av
muddrasförorenade. Iblandkraftigtgånger vattensystemenvara

dethittills skersaneringsåtgärd,efterbehandlings- eller mensom en
skerpå syfteBeroendefarbarhetsskäl.ochoftast anläggnings-av

Medmiljösynpunkt.ambitionsnivå frånhanteringen med olika
eftersträvasmuddermassomaföroreningsinnehållet i atttanke på

idag allt-föri ställetpå säkertskall deponerasdessa sätt, attett som
påskattpå plats. Enfaståter tippas iför ofta sker, vattnet annan

Muddermassorsyfte.motverka dettamuddennassor riskerar att
skattebefriade.vidare blidärför tillsföreslåsdeponerassom

Grönlutslam

ochför järn-grad deni högskogsindustrin liknarSituationen inom
domi-mängdmässigtnågraavfalldvs. mångastålverken, sommen

förmöjligheternågotskogsindustrin finns större utnytt-Förnerar.
kanenergiinnehållavfallen harmångajande, ett somatt avgenom

konstateragengäld kanintressenter. Iutnyttjas även externa manav
slu-fram i frågalångtskogsindustribranschen alltid legat attatt om

restprodukter.energiutnyttja sinaochsina anläggningarta
aktuellmeningutredningenskan enligtSkattebefrielse vara

svårmängd äriuppkommerför grönlutslam. Detta attstor re-som
slutningvidden denducera eftersom systemenutgör rest avensom

i råvarorna.föroreningsinnehålletuppkommaallt måstetrots p.g.a.
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Avfallet enligt skogsindustrinär tänkbart för återföring till skogs-
bruket kalknings- och vitaliseringsmedel. Grönlutslammet börsom
tills vidare undantas från skatt eftersom dess lämplighet för an-
vändning i skogsbruket inte helt klarlagd.är

Allt grönlutslam deponeras idag, i regel tillsammans med kalk-
och och på brukens deponier. Grönlutslammets in-grus mesa egna

nehåll tungmetallema kadmium, krom, nickel och zinkav anses va-
relativt högt. Halterna överstiger exempelvis redan de gräns-ra nu

värden gäller för kommunalt avloppsslam skall kunna åter-attsom
föras till jordbruksmark. En ökad slutning leder tillav processerna

grönlutslammets metallinnehåll höjs ytterligare.att
Att återföra grönlutslam till skog, i likhet med vad efter-som

för biobränsleaskor,strävas bedöms inte realistiskt i dagsläget. För-
högre metallinnehåll saknar grönlutslammetutom ett också bioas-

kans värdefulla näringsämnen starkt motiv tillutgör ett attsom
askoma bör återföras till skogen eller lämplig odlingsmark.annan
Naturvårdsverket grönlutslammet bör deponerasattanser separat
eller tillsammans med kausticeringsavfall för upprätthållaannat att

högt pH-värde minimerar utlakningenett metaller. Rensom av
grönlutslarn inblandning kalkgrus och kan ha så lågutan av mesa
permeabilitet slammet kan lämpligt använda i botten-att attvara
och topptätningar exempelvis deponier.av

Slam från kemiska processer

Oorganiska slam från industriell framställning dikalciumfosfatav
mineralfoder, kalciumklorid vägsalt och natriumfosfat tvättme-
delskomponent kalciumfluoridslam från framställningsamt av
aluminiumfluorid flussmedel används inom primäralumini-som
umindustrin innehåller låga metallhalter. Dessa härrör från råvaran
råfosfat och koncentreras i avfallsprodukten, vilket innebär de-att
ponering den idag bästaär lösningen från miljösynpunkt. Dessa av-
fallsslag föreslås därför bli skattebefriade.t.v.

Metallurgisk slagg

Vid järn- och stålverken uppkommer rad olika restprodukteren
med varierande egenskaper. De helt dominerande mängdema ut-

slaggergörs från rafñneringen olika smältor. Detta sker förav av
minska föroreningsmängdema i dessa.att Raffineringen kräver till-

slaggbildare förbrukning energi.sats Det finns därförsamtav av
intresse från företagen begränsa slaggmängdema så långtatt som
det bedöms rimligt. Jernkontoret uppskattar slaggmängdemaatt
har ungefär halverats under de 20-30 åren och Sverige lig-senaste

långt före de flesta andra länder i detta avseende. En skattger
skulle möjligen bidra till slaggmängdema kunde reducerasatt yt-
terligare del. Reduktionen torde dock inte stå i paritet med deen
processförändringar samtidigt skulle krävas. Visserligen harsom



571996:139SOU

intressantademmaterialegenskaper gör attoftast an-slaggema som
varithittillsharavsättningenanläggningsmaterial,vända mensom

föroreningsinne-påtankeMedi tiden.varierandeochbegränsad
miljösyn-fråntveksamtdärfördetslaggemadel ärihållet aven

utnyttjandekraftigt utan-alltför ettdagsläget motipunkt styraatt
deponier.kontrolleradeför

Deteftersträvas.dockbörslaggemautnyttjandeökatEtt av
dettordeskall skapas mot-marknadförhindret varastörsta att en

miljö-delsavfall,ochrestprodukterutnyttjafinnsstånd avattsom
till-ochkvalitettekniskivariationergrundockså påskäl, avmen

sektorss- miljömyndighe-ochhärvidfårbetydelsegång. Stor om
islagg väg-återvinningförmiljökriteriasigkan avterna omena

intressetökakunnabordeskattutfyllnader. Eni andraochkroppar
"övertyga"ochhinderövervinna dessaförproducentemahos att

medavvaktadockangivits börskälmarknaden. Av manovansom
före-motsvarande slagSlaggeravfallsslag.på nämndaskatt av

verksamheter.metallbearbetandeandrafleraövrigt vidförkommer
utred-varförundantag,motiv förmotsvarandefinnsdessaFör

förinledningsvis görsskattebefrielsegenerellföreslårningen att en
metallframställning.rafñnering vidfrånslagger

Gjuterisand
irecirkulationidagåtervinnsgjuterisanddelenDen största genom

10-15%utgörmåstedelDengjuteriprocessen. avtappas ursom
påanvändningellerdeponeringdenna ärtotalmängden. För rest

tillgängligaendanärvarandefördenflertalet företagfördeponier
fö-avfallDettaavfallslösningen.acceptablamiljösynpunktfrånoch

till-ochdockbör2002årskattebefriat. Fr.o.m.blidärförreslås ny
depo-behöverintegjuterisandenteknik ñnnas görgänglig attsom

också upphöra.dåSkattefriheten börneras.

Returfiberavfall
Askhal-ståltrådsand, plast,fiber,bestårReturfiberavfallet m.m.av

för-kunna50%. Förtillnågra attfrånvarierar procentten upp
med rivare,förbehandling magnet-i regelmaterialet krävsbränna

medförframöverökarpappersåtervinningenDåoch sikt.avskiljare
öka.returñberavfall kommermängden attdetta ävenatt

påbaseradmassatillverkninguppstår vidAvsvärtningsslam re-
ochorganiskthalterhögainnehållakanSlammet oor-turpapper.

Metall-fyllmedel.fines ochmedblandatmaterial ochganiskt vara
ochfosforhaltochkväve-lågharlåga. Slammetrelativthalterna är

Returpappersbrukenjordförbättringsmedel.inte intressantär som
medbrukmedanavsvärtningsslammeti regel egnadeponerar

efterslammeteldarmöjligtfastbränslepannorlämpliga av-uppom

5 Vägverket.Exempelvis
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vattning. Slammet har högt fiber-innehållett och används ofta för
underlättaatt avvatmingen andra slam.av

För returñberavfall och avsvärtningsslam uppkommer vidsom
returpappersbrukens upparbetning deponeringreturpapper ärav
den idag bästa lösningen från miljösynpunkt. En skatt skulle tro-
ligen leda till minskad användning och därmedreturpapperav
minskade möjligheter till pappersåtervinning. Avfallsslagen föreslås
därför bli skattebefriade.t.v.

luorhaltigtF slam

Vid tillverkning jämmalmspellets avgår förutomav stoften gas som
också innehåller gasformigt fluor. Gasen måste, i likhet med många
andra rökgaser från processindustrin, före utsläpp. Detta skerrenas
i våtreningssystemett varvid fluorhaltigt slamett uppkommer. På
grund slammets fluorinnehåll, och påav grund teknik saknasattav

återvinna elleratt på miljömässigtannat acceptabelt utnyttjasätt
slammet, än möjligen iannat mycket begränsad omfattning, be-
döms deponering från miljösynpunkt bästa omhändertagande.vara
Detta avfallsslag föreslås därför tills vidare bli skattebefriat.

Järnhaltigt stoft
Vid tillverkning jämmalmspellets avgårav innehållandeen gasjämhaltigt stoft. Gasen före utsläpp och avskiljt stoftrenas depone-

Det saknas för närvaranderas. kunskap i vilken grad avfalletom
skulle kunna återvinnas. En avfallsskatt kan eventuellt driva på ensådan utveckling. Det dockär inte troligt mindreänatt delmer en

uppkomna mängder kan återtasav före år 2005. För huvuddelen
återstår då deponering enda altemativ. Detta avfallsslagsom före-
slås därför tills vidare bli skattebefriat.

Deponigas

Biologisk behandling lättnedbrytbart organiskt avfallav syftar till
omvandla avfalletatt till och bör Endasten resurs till-uppmuntras.

räckligt avfallsfraktioner lämpligaärrena för sådan behandling,
park- ocht.ex. trädgârdsavfall liksom frånrester ochrestauranger

storkök, livsmedelsindustri, hushållsavfallsorterat och dylikt. För
dessa utvecklas på allt fler håll reaktorrötningsteknik.nu Avfall

är förorenar restproduktersom orena och omintetgör därmed syf-
Mängdema sådanttet. organiskt avfall börorent i första hand mins-

kas källsortering. Degenom uppkommerrester bör omhän-som
dertas på sätt.annat

Avdrag bör inte medges för den produceras i röt-gas som encell. Uttaget sker miljöskäl ochav utnyttjandetgasen i deav är
flesta fall därtill ekonomiskt lönsamt. Syftet med skatten skulle där-
för i detta fall incitament föratt användavara bättrege teknik.att
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avfall kanorganisktfrån accepta-Metangasutvinning orent envara
kanfraktionertillräckligtfram till dessteknisk lösningbel att rena

allmäntfinnsteknikerutveckladehushållen ocherhållas från mer
övergångslös-bättreförbränning utgörtillgängliga, även enom

ocksådetdeponigas skulleskatteavdrag förning. Vid utvunnenett
elleravfallbeskattatbildatsharbli svårt avgöra omatt avgasenom

in-deponiskatteninnandeponeradesfrån avfalldet kommer som
fördes.

Lakvatten

delhuvudsakligtillbestårdeponibildas vidlakvattenDet avensom
inñltrerathargrund- ellerinträngandeutifrån regnvattenyt-, som

blivit förorenat. Föravfalletochavfallsupplaget passagen avgenom
förskall bliinteupplagfrånföroreningsspridningen storettatt

lakvattenMängdenminskas.farlighetmängd ochmåste lakvattnets
drivs såochutformaslokaliseras,deponinkan begränsas attgenom

förorenings-Lakvattnetsbildas.möjligtlakvattenså liteatt som
pådeponerasavfalldetinnehåll kan begränsas upp-att somgenom

miljöskadligainnehåller ämnen.ellerlakningsbenägetintelaget är
behandlasochsamlasbildas måstealltLakvatten trots uppsom

miljöpåver-oacceptabelinteutsläppenpå sådant sätt attett ger en
uppsamlat lakvattenförbehandlingsformendominerandekan. Den

avlopps-kommunalabehandling iöverledning ochvarithittillshar
dock sammansätt-avfallsupplag harfrånreningsverk. Lakvatten en

lämplig.alltidbehandlingsmetod inte ärdennaning medför attsom
pågår.omhändertagandelokaltoch utveckling mot meren

förorening-såvällakvatten,mängdenbakgrundMot att somav
skatteavdragskulleminskas,skalli första handi lakvattnet, ettama

motstridigaavfallsanläggningenförs frånför lakvatten ut gesom
effektnegativfådärmed kunnaochtill deponiägarensignaler en

skul-bortfört lakvattenskatteavdrag förmiljösynpunkt. Vidfrån ett
svårtockså bli avgöradeponigas,liksom förle det, att omutvunnen

fråndet kommeravfall ellerbeskattathar bildaslakvattnet omur
infördes.skattendeponerades innanavfall som

Vägning3.6

viktbaserad.deponiskattenskallförslagEnligt utredningens vara
finnsprincip detierfordrasdettakunna attFör motatt uppsvara

vid 97vågfinns detbilaga 7framgårSomvåg vid upplagen. av
viddockVåg finns30% upplagen.vilketupplag, motsvarar avca
år.elleravfall50 000samtliga upplag ton pertar emot mersom

Total-invägt.avfallet deponeras är80%innebärDet att somca av
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priset för installera våg uppgåratt till 130 000 200 000 kr. Den-årliga driftskostnaden har beräknats till 60 000 kr. Medelkostna-ca
den för årlig drift våg inklusive kröning och registreringsut-av en
rustning kan beräknas till 60 000 kr. Dä erhålls följande kostnader
utslaget invägt avfall vid olikaton anläggningar.per

Maximal mottagning Kostnad för vägning
50 ton/år 1 200 kr/ton

500 -- 120 -"-
0001 -- 60 --

2 000 -"- 30 -"-
5 000 -- 12

Av siffrorna framgår det ned till anläggningsstorlekatt påen
l 000 år inte oskäligtton är installera våg.per Utredningenatt fö-
reslår därför avfallsskatt skall bestämmasatt på grundval Vägningav

det material förs in till anläggningen.av I den månsom verk-
samhetsutövaren väljer i stället för installeraatt våg vid anlägg-att
ningen utnyttja väg bör detta kunna godtas.annans

Utredningen dock tillförseln sker i mindreattanser omfatt-om
ning eller det finns anledning bör beskattningsmyndighetenannan
kunna medge skatten får bestämmasatt på sätt änannat genom
vägning. I sista hand får skatten beräknas efter vad skäligt.ärsom
Utredningen således det inte bör ställasatt absolut kravanser påett

våg installeras.att

3.7 Kontroll

Avfallsskatten inordnas i det skatteadministrativagemensamma re-gelverket tillämpas för flertalet punktskatter.som Bestämmelserna
finns i lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgif-om

LPP. Genomter, LPP tillämpas för avfallsskattenatt kommer skat-
temyndigheten i Kopparbergs län bli beskattningsmyndighet.att
Kontrollen de skattskyldigas uppgifter skerav enligt LPP genom
deklarationsgranskning och skatterevision 3 kap. l och 7 §§ LPP.
Inom Skattemyndigheten i Kopparbergs län administreras punkt-
skattema det särskilda skattekontoret i Ludvika.av Denna skatte-
myndighet får uppdra skattemyndighetema i Stockholms, Göte-
borgs och Bohus Malmöhus län fattasamt beslut skatterevi-att om
sion för punktskattema. De skattskyldiga skall sörja för under-att
lag finns för bl.a. kontroll deklarationen 2 kap. 11§ förstaav
stycket LPP. Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till
grund för tillförlitlig beräkning, eller saknas uppgifteren från den
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4grundskäligefterbeskattning fattasbeslutskattskyldige, får om
LPP.13 §kap.

slag.olikahandlingarpåsåledessigGranskningen inriktar av
bokföringsskyldiga,förutsättasfårskattskyldiga dessutomDe vara
deklarationeravlämnade ärkontrolleramöjligheternavarför go-att

Naturvårdsverketskontrollmöjlighetytterligare öppnasda. En om
finnsgenomförs. Där4601rapportAvfallAktionsplanförslag i

i2bil.avfalldeponeringföreskriftertillförslag somavett om
anteckningarskall föradeponinförhuvudmannen20 § reglerar att

avfallet kom-varifrånavfallslagmängd och tas emot,somavom
deponindeltill vilkenochavfall hanterasolika slaghur avavmer,
normaltskerföretaspunktskatterevisionerförts.avfallet De som

fysisk kon-ocksåskattskyldige. Då kandenbesök hos engenom
denvärdefulltdetförrättningar skulleVid dessatroll ske. omvara

biträdabehov kandeponin vidtillsynenharmyndighet översom
uppgifterhjälp deMed6§ LPP.l kap.Skattemyndigheten somav

möjligt göratillsynsmyndighet bör detdenna attfinns hos vara
redovis-felaktiguppenbartEndeklarationema.medjämförelser

Miljömyndighetensskönsbeskattning.medföraning bör kunna
ord-administrativireglerasbör kunnavid revisionermedverkan

förbegränsadehartillsynsmyndighetenning. Aven enresurserom
endastförekommaförväntassådana ärendenkansådan medverkan

omfattning.begränsadi

ochadministrationförKostnader3.8

kontroll

kontrolladministration ochskattemyndigheternasKostnaden för av
Beräk-år.2,3 mkrtillberäknasavfallsskattenden föreslagna per

720.bliskattskyldigaantalet väntasgrundar sig påningen att ca
beskattningsområdet kanbevakningförkostnadenårligaDen av

Grundhantering-100 000 kr.uppgå tillschablonmässigt beräknas
sysselsättaberäknaskanskrivbordsgranskning,inklusive enen,

grundhante-Kostnaden förhalvtid.påoch assistenthandläggare en
år. Förutomkr300000tilldärvid beräknasringen kan perca

kontroll depo-och fysiskrevisionskrivbordsgranskning skall av
i lan-skattemyndigheterolikautförs fyraRevisionerniema ske. av

miljötillsynsmyndighetenfrånsakkunnigdåkontroll skall,det och
100 deUngefärmyndigheter.dessasamordnas medanlitas, av

revisionkontrollerasgenomsnittböri vartföretagenstörsta genom
år. Defemtedärpå företagentvåhundrade störstatredje år och vart

ef-preventivakontrollensupprätthållaförbör,övriga företagen att
förstnämndadenår.tionde Förgenomsnittfekt, kontrolleras i vart

och föranspråkidagarrevision beräknaskategorin kan ta sexen
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de övriga beräknas fyra dagar. Sammantaget skulle då 100 revi-ca
sioner utföras årligen, vilket revisorers arbete.motsvarar Där-treca
till kommer biträde för revisionsstöd.ett Kostnaden för revisioner
kan beräknas till 1,4 mkr. Kringkosmaderna för kontor, datorer

kan schablonmässigt beräknas till 25% de direktam.m. kostna-av
dema eller 0,5 mkr. Kostnaderna för kontroll och revision be-ca
räknas således uppgå till sammanlagt 2,3 mkr.

3.9 Illegal deponering

Det har framförts farhågor bl.a. den tidigare Avfallsskatteutred-av
ningen och i remissyttrandena dessöver betänkande den illegalaatt
deponeringen kan komma öka skatten upplevs för hög.att Ille-om
gal deponering enligtär, Naturvårdsverkets "Illegal depo-rapport
nering i Sverige, 4598", inte omfattande i dagsläget.rapport I takt
med kostnaderna för handatt avfall ökar kanatt ta emellertidom
risken för illegal deponering öka. För förhindra detta krävsatt en
effektivare tillsyn och kontroll avfallsflödena.över Natur-
vårdsverket föreslår i Aktionsplan Avfall följande åtgärder:

Tillståndsplikten för avfallstransporter utökas till0 omfattaatt
alla yrkesmässiga För verksamhetertransporter. intesom om-
fattas, handlare och mäklare,t.ex. föreslås registrering.en
Länsstyrelsen skall handlägga tillstånd och registrering.
De lämnar, och på0 transporterar hanterarsom sätt avfallannat
skall skyldiga lämna uppgifter avfalletsatt mängd,vara artom
och ursprung.
Kommunerna skall kunna avgift för tillsyn0 ta ut överen tran-

insamling, bortskaffandesporter, eller återvinning avfall förav
räkning.annans

Vad gäller kommuner flertalet och företagsamt transportörer
bör Naturvårdsverkets föreslagna åtgärder med tillstånd och regist-
rering få bra styreffekt motverkar illegal deponering.en Försom
många mindre företag och hushåll sporadiskt kör bortsom mer

bygg- eller grönavfall kommer högregrov-, avgifter dock bliatt ett
ekonomiskt incitament finna billigare kvittblivningatt lämnaän att
avfallet till avfallsanläggning. Risken för illegal deponering,en men
kanske framförallt för ökad nedskräpning, kan emellertid inte
kvantifieras. Utredningen inte kan bortse från riskenattanser man
för ökad illegal deponering och nedskräpning följdsom en av
ökade kostnader för deponering. Det därför viktigtär tillsyns-att
myndigheterna följer utvecklingen. behovEtt ökad tillsyn ochav
kontroll kan inte uteslutas.
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depo-för minskadStyrmedel
nering avfallav

avfallspolicy4.1 svenskKort om

riktlinjer för kretsloppsanpas-I propositionen 1992/93:180 om en
effektivaresad samhällsutveckling regeringen vägen mot enangav

mål förRiktlinjerna byggde på dels deresurshushållning idag.än
Riokonferenshållbar samhällsutveckling vid FN:santogsen som

Agenda 21. kretslopps-1992, dels på handlingsprogrammet Ett
övergång gill förnyelsebarasamhälle skall skapasanpassat genom

Övergången skallenergisnåla återvinning etc.resurser, processer,
ochmöjlig ekonomiska styrmedel utvecklasbl.a.göras attgenom

upphandling.miljökrav ställs vid offentligatt
viktigt medelframhölls propositionenKällsortering i ettsom

så förbränningför kunna hand avfall på riktigt sätt attatt ta ettom
deponering avfall. Vidare ansågs depone-och upphör osorteratav

slöseri medring avfall och material kan nyttiggöras ettvaraav som
acceptabelt. ställeti längden inte hållbart och Iärnaturresurser som

möjligt be-för deponeras avfall material så långtskall ochatt som
inteoch påhandlas med hänsyn till sina egenskaper sättett som

ske påeller skadar miljön. Omhändertagandet skall sättstör ett som
energi närings- ochdet lättare utvinna material ochgör att samt

skallmullämnen. Avfall till förbränning och deponering sorte-vara
bindas vid enda tek-Framtidens avfallshantering skall interat. en

nisk lösning.
Naturvårdsverket avfallsar-Aktionsplan Avfall framhållerI att

produkter måstemåste ochbetet präglas helhetssyn. Varorav en
så inteutformas materialsnåla ochredan från början så de är attatt

dem.onödigt förbrukas vi använder Varornamycket närresurser
ochåteranvändning och återvinningmåste underlätta källsortering,

möjligt. Att begrän-dessutom innehålla så lite skadliga ämnen som
miljöskadliga kemikalier vik-användningen hälso- och är ensa av

uthålligttig åtgärd för nå samhälle.att ett
vidare i aktionsplanenBeträffande avfall och deponering sägs

få full genomslags-kretsloppsarbetet aldrig kommer kunnaatt att
Återvin-kraft så fortfarande finns utgångarlänge det systemet.ur

avfallshanteringen kanningen blir inte konkurrenskraftig så länge
flödendålig standard. Enkelriktadeske till för låga priser och med

dåfrån till deponier behöver Förstkonsumtion stoppas.av varor
omfattning.i önskadkan återvinning och materialutnyttjande öka
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4.2 Lagstiftning

För reglering renhållningen avfallshanteringenoch finns ettav an-
nämnastal grundläggande lagar och bestämmelser vilka kanav

Miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen,o
Renhällningslagen och renhållningsförordningen,0
Hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen,0

kemiskaLagen produkter,0 om
N aturresurslagen och Naturvårdslagen,0
Plan- och bygglagen,o
Förordningama CFC, halon, miljöfarliga batterier0 om m.m.,
Förordningen miljöfarligt avfall.0 om

Under år har arbete pågått med samla miljölagama iattsenare
miljöbalk och i juli 1996 lämnade Miljöbalksutredningen etten ny

sådant förslag i betänkandet SOU 1996:103.

4.3 Producentansvar

Sedan 1994 gäller producentansvar med insamlingsmåluppsatta
för antal och förpackningar jfr 4.1.tab. Producentema,ett varor

fysiskthar och ekonomiskt målenför nås, har gåttattsom ansvar
sammani antal materialbolag. inte for-Kommunerna längreärett
mellt ansvariga för tidningar eller förpackningar hushåll sorte-som

för bortforsling ansvariga producenter. och för-Förrat ut av varor
packningar hushållen lägger bland har kommunensom sopoma
fortfarande kvar sitt för bortforsling slutligtoch omhänder-ansvar
tagande enligt renhållningslagen.

utvidgningEn producentansvaret f.n..utreds Här kan näm-av
Kretsloppsdelegationens förslag till för bilar,producentansvarnas

elektronik och elektroniska produkter lämnades till regeringensom
i april 1996. Andra produkter förkan bli föremål utvidgatsom
producentansvar lysrör, möbler och textilier. ytterligareär Ett om-
råde byggsektorn, där dess kretsloppsråd har dels åtagit sigär att
frivilligt miljöanpassa byggsektoms produkter och aktiviteter, dels

mål avfallsdeponeringhalvera sin till år 2000.satt attsom

° En kon beskrivning de första lagarnafinns i NaturvårdsverketsAktiorxsplanAv-av sex
fall.
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produ-tillförslagockså lämnatharKretsloppsdelegationen
handlingsplanpå denbyggmaterial, baseratför somcentansvar

före-Delegationen harkretsloppsråd.Byggsektornsupprättats av
in-ochföljasskallåtagandefrivilliga attbyggsektomsslagit uppatt

skalldeponeringvillkor förochmiljöbesiktningreglergående om
aktörer.olikabyggsektomssamråd mediutarbetas

materialbolagproducentansvarigapå4.1 KravTab.

målellerResult KravutnyttjandeMetod förellerFörpackning vara
%år1994avfallinsamlatav

75%72% 20001995resultMaterialåtervReturpapper
Återanvändning 95%97% 1997öl/läskGlasförpackn för
Återanvändning 90%84% 1997vin/spritGlasförpackn för

70%56% 1997Övriga Materialåtervinningglasförpackningar
90%99090-95% lMaterialåtervinningAluminiumburkar
65%74% 1997MaterialåtervinningWellpappFörpackningar av
90%99185% lMaterialåtervinninPETflaskan g

Återanvändn/mtrl 50%199725%återvstålplåtFörpackningar av
50%5% 1997Övr Materialåtervinningaluminiumförpackn

Återanvändn/mtrl 30%-10% 19975återvpapper/kartFörpackn av
Återvinning 60%80% 1997Däck

80%1999-"--"-
20regeringsbeslutför1994:1205 roducentansvarFörordningenKällor: retu nrapper,om dryckesförpack-vissa1991: 36enligt lagaluminumburkar7juni 19 beslut omom 1994:1235 producen-förordningen1994:1236ochdäckförordningenningar, omom

förpackningar.förtansvar

förpackningsav-förpackningar och94/62/EGEG:s direktiv om
besluta-Regeringenlagstiftning.svenskifall måste implementeras

tillförslagnotifreraEU-kommissionen1996 tilljunide i ett nyatt
denanpassningomfattarförpackningsförordning. Förslaget aven

detilltillämpningen dennalagstiftningen ochsvenska termerav
materialutnyttjande,återanvändning,återvinning,begrepp t.ex.och

ocksåomfattarFörslageti direktivet.användsenergiutvinning som
högrehandskallförpackningsavfallytterligare samttas omsom

materialutnyttjande. Den-förminiminivåeråtervinningsnivåer med
2001.30 junidengenomförtförslaget skalldel senastvarana av

Naturgrusskatt4.4

skatt på 5 kr1996 infördesjuli ut-Den l naturgruston somperen
leda tillbörNaturgrusskatten1995:1667.SFSvinns grustäkterur

3 164209
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ökat intresseett använda avfallsprodukter tillatt och vallkon-väg-
struktioner, täckning där avfallen kan ersättam.m. naturgrus.
Det gäller exempelvis sorterad sopslagg, inerta avfall från byggen
och rivningar, avfall från järn, och stålindustrin och liknandegruv-,
restprodukter i regel deponeras.som nu

4.5 EU:s avfallsstrategi
EU:s strategi för avfall antalutgörs riktlinjer innebärettav attsom
medlemsländerna bör:

minska mängden och stimulera teknologi, återanvända och0 ren
återvinna förbättra slutligt omhändertagande,samt
åstadkomma säker miljöfarligt avfall och farli-0 transporten av

produkter påskynda återställningen förorenadesamtga av om-
råden.

Återanvändning och återvinning avfall skallav uppmuntras.
Med återvinning avfallsförbränningäven tillämpas påmenas som
sådant densätt energinatt utnyttjas. Deponeringutvunna ses som

sista i avfallshanteringen.utvägen
En övergripande strategi för avfallsarbetet inom gemenskapen

är medlemsländerna skallatt eftersträva självförsörjandeatt vara
med avfallsanläggningar och avfallet omhand på den anlägg-att tas
ning ligger Den sistnämndanärmast. så kallade "närhetsprin-som
cipen" gäller dock inte avfall till återvinning. EU-kommissionen
har arbetat med avfallsstrateginöver bl.a. iatt avsiktse att ytter-
ligare framhålla vikten producentansvar för uppkomna avfall.av
Kommissionens slutliga förslag lades fram i juli 1996. Minister-
rådet väntas reviderad strategi i december 1996.anta en

Utgående från riktlinjerna har antal direktiv och förord-ett
ningar avfallrör Syftetupprättats. med dessa EU-länder-som är att

skall ha miljömässiga och tekniska krav har-na gemensamma samt
moniserade konkurrensförutsättningar vad gäller avfall.

Det s.k. ramdirektivet kom redan 1975. Det innehåller övergri-
pande regler för kontroll och omhändertagande avfall, defini-av
tioner på vissa begrepp inom avfallsområdet, bestämmelser attom
varje land skall ha avfallsplan, bestämmelser tillståndsplikten om
för avfallsanläggningar För ytterligare precisera vadattm.m. som

med avfall har Kommissionen förteckningupprättatmenas överen
avfall kom 1993 och benämns "Europeiska avfallskata-som som
logen". Katalogen, bindandeär för medlemsländema, skallsom
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underlätta tolkning vad avfallär samt varaen gemensam av som
underlag för statistik.

farligtDirektivet farligt avfall innehåller definitioner på av-om
Kommissio-fall bestämmelser behandling ochsamt transporter.om

betrakta1994 fram förteckning vad ärövertog attnen somen som
farligt avfall. Direktivet farligt avfall införlivas i svensk lagom
1997. Förbränning avfall i två direktiv, för befintligareglerasav re-

revide-spektive avfallsvänneverk, direktiv underdessa ärnya men
ring. direktiv finns för användningUtöver nämnda regler av-av

förpack-loppsslam i jordbruket, avfallstransporter, återvinning av
ningar m.m.

EU-kommissionen hari flera år arbetat med förslag till di-ett
rektiv deponering med bindande minimikrav på miljöskyddsåt-om

Mini-gärder länderna själva ytterligare.skall kunna skärpasom
sterrådet ståndpunkt i oktober 1995. Europa-antog en gemensam
parlamentet förkastade läsning våren 1996.denna vid sin andra Ett

förslag från kommissionen under hösten 1996.väntasnytt

4.6 Aktionsplan Avfall

Regeringen den 21 september 1995 Naturvårdsverket igav upp-
drag föreslå mål åtgärder avfallshantering.och för förbättradatt en
I uppdraget ingår bland utarbeta:attannat

förslag till kvantitativa operativa utifrån regeringensoch mål0
och riksdagens övergripande målsättningar för avfall,

förslag till vilka avfall bör vid olikatas emot typer0 av an-som
läggningar så varje avfall skall kunna behandlas på mil-att ett
jömässigt optimalt sätt.

tidplan för deponier övriga avfallsbehandlingsan-ochnär0 en
läggningar miljöskyddslagen,bör omprövade enligtvara

Naturvårdsverket har i augusti 1996 redovisat sitt uppdrag i
"Aktionsplan avfall".rapporten

4.6.1 Förslag till mål och avfallsdefinition

Riksdagens övergripande mål inom avfallsområdet är:

avfallets innehåll miljöfarliga mi-hälso- och skallämnenatt0 av
nimeras främst åtgärder i produktionsledet,genom
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avfallets mängd skall minimeras åtgärder både iatt genom pro-
duktions- och konsumtionsledet,

avfall uppkommer återanvändasskall eller återvinnas iatt som
möjliga utsträckning,största

mycket hårda miljökrav skall ställas på omhändertagandeatt av
avfall inte kan återvinnas,som

allt avfall till förbränning eller deponering skallatt vara sor-
dessutomterat samt

utformningen framtidens avfallshantering inte bin-skallatt av
das vid tekniskenda lösning.en
Som komplement till riksdagens mål föreslås övergri-nyttsom

pande mål hantering och omhändertagande avfall skall ske såatt av
negativa effekter på miljö och arbetsmiljö undviks. Därutöveratt

föreslås följande delmål:

Ett bättre omhändertagande avfall skall uppnås attav genom
avfallet Sorteringen bör ske redan vid källan.sorteras.

Före 2000 skall avfallsproducerande verksamheter ha fått ökad
kunskap mängder, avfallsminskning utnytt-om m.m. genom
jande interna avfallsplaner och miljöstymingsinstrument.av

2000Före skall konsumenternas kunskaper sambandetom
mellan konsumtion och avfallsproblem ha ökat infor-genom
mation och utbildning.

Uppkomna mängder produktionsavfall, exklusive gruvavfall,
skall 2010 ha minskat imed genomsnitt 10% jämförtsenast
med 1993.

Senast 2005 skall mängden deponerat produktionsavfall, ex-
klusive gruvindustrins avfall, ha minskat med 50% jämfört med
1993.

Deponering hushållsavfall, icke branschspeciñkt avfall samtav
bygg- och rivningsavfall skall minska med 50% till 2000 och
70% till 2005. Organiskt avfall skall inte deponeras efter 2005.

Senast 2005 skall samtliga deponier uppfylla högt ställda mil-
jökrav och ha nått enhetlig standard.en

Naturvårdsverket föreslår vidare definition begrep-EU:satt av
avfa1l7 bör införas i lagstiftningsvensk och den nationellapet att av-

fallsstatistiken förbättras så bl.a. de mål och åtgärder före-att som
slås i Aktionsplanen kan följas Arbetet med förbättraattupp. av-
fallsstatistiken pågår och skall redovisas i oktober.nu

7 Direktivetsdefinition avfall "Avfall varje föremål, eller substans in-är är ämne som
går i dekategorier i bilaga 1till direktivet och innehavaren siggörsomanges som avmedeller eller skyldig sig med".är göraattavser av
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nå målen4.6.2 Förslag till åtgärder för att

avfall och medhöja standarden på omhändertagandetFör att av-av
föreslåravfall omhändertagande Na-sikten olika till bästaatt styra

turvårdsverket följande åtgärder:b1.a.

förbud och andraUtvidgad meddela föreskrifterrätt att om
för skydda mil-försiktighetsmått för miljöfarlig verksamhet att
tillvara.jön och och så avfalletshälsa, tasatt resurser

klassindelningkrav påföreskrifter för deponering medNya av"
organiskt ochdeponiema, på förbud deponering b1.a.mot av

skallbrännbart avfall, på avslutningsplan och på medelatt av-
tillstånden förför avslutningsåtgärder. Vidare föreslåssättas att

rådAllmännadeponier tidsbegränsas och Naturvårdsverketsatt
för deponering skall ut.ges

förföreskrifter vilken metodNaturvårdsverket får meddela om
får utfor-behandling avfall användas ochskall närmareav som

tillkriterier för avfall skalloch exempellistor styrasma som
olika slutbehandling och utnyttjande.

föreskrifterNaturvårdsverket får meddela generellarätt att om
från 2000.källsortering skall gälla för alla kommunersom

differen-avfallsskatt införs i framtiden bör kunnaAtt en som
avfallsförbränning.tieras och utvidgas omfatta ävenatt

ansvarsför-tydligare olika aktörers roller ochFör klargöraatt
innebär:hållanden inom avfallsområdet föreslås åtgärder som

producentemas bibehålls kom-Att nuvarande totalansvar men
så ochpletteras med lagstadgat samråd kommunerett att pro-

på nivå.ducenter kan lösa olika problem lokal

ikommunernas till renhållningsansvar avvecklasAtt utökaträtt
takt utvidgas. till utökatmed producentansvaret Rättenatt an-

kontrollsystemetför farligt avfall slopas 2003 närsenastsvar
skyldighetför farligt avfall varit i kraft tid. Kommunernasen

avfallsplaner kvarstår.upprättaatt

tillståndspliktig avfalls-kontrollen avfall förs tillAtt över att en
tillstånd frånanläggning förbättras det skall krävasattgenom

länsstyrelsen för utföra yrkesmässiga avfallstransporter. Föratt
avfall räcka medföretag bortforslar sitt skall deteget ensom

anmälan till länsstyrelsen.

Att tillsynsresursema förbättras kommunernaatt gesgenom
insamling,sådanmöjlighet avgifter för tillsyn överatt ta ut

för räkning.bortforsling och återvinning sker annanssom
ökabranschorganisationer i syftesamarbete med olikaEtt att

företagens användning interna avfallsplaner.av



70 SOU 1996:139

Nya samarbetsprojekt skall syftamed Konsumentverket0 som
till öka konsumenternas kunskaper sambanden mellanatt om
konsumtion, miljö och avfall.

Kriterier

Kriterier för olika metoder hand avfallet behöver utformasatt ta om
vägledning för aktörerna på avfallsområdet och för attsom en

åstadkomma erforderlig frånavfallsstyming. Med utgångspunkt
dessa kriterier och den kunskap idag finns olika avfall börsom om
i första exempellistor för vilka avfall kanupprättasett steg som
omhändertas med olika metoder. Allt eftersom avfallen karakteri-

bättre kan exempellistoma förfinas så med tiden kan blideattseras
bas för allmänna råd och föreskrifter.en

Naturvårdsverket föreslår kriterier och exempel-närmareatt
listor utformas framför förallt för avfall till olika deponiklasser och
avfall till fastbränsleanläggningar för avfall kan användassamt som
för vägbyggnad och dylikt. Därtill kriterier utformas förbör när

och kompost kan användas eller jordför-rötrest gödselsom som
bättringsmedel. Detta arbete bör drivas Naturvårdsverket ellerav
ansvariga sektorsmyndigheter, såsom m.fl., i samverkanVägverket
med såväl de berörda avfallsproducerande verksamheterna desom
tänkbara användarna eller avfallen.mottagarna av

4.6.3 Lagändring, förordning föreskrifteroch

För regeringen fåskall meddela föreskrifter behand-rättatt att om
ling och deponering och för kommunerna skall få till-att ta ut
synsavgifter krävs ändringar i renhållningslagen respektive miljö-
skyddslagen eller i den miljöbalken.nya

Naturvårdsverket föreslår vidare i Aktionsplan Avfallrapporten
regeringen skall utfärda förordning avfall äratt en ny om som

kopplad till renhållningslagen eller miljöbalken och ersättersom
nuvarande renhållningsförordning. förordningen skulleDen nya

Naturvårdsverket meddela föreskrifter metod för be-rätt attge om
handling olika avfall, deponering och vissa slagattav om om av av-
fall skall hållas skilda från avfall. gällerVerket vadannat avser sor-
tering då föreskriva avfall skall i brännbar frak-att att sorteras en
tion och i deponirest. Sorteringen utvecklas tillkan sedan ytter-en
ligare fraktion för biologisk behandling, sådan behand-nären
lingsmöjlighet finns.
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4.7 Allmänna råd för deponering

Naturvårdsverket har förslagutarbetat till Allmänna råd avfalls-om
deponering. Råden formulerade med strategi utgår frånär en som
svensk praxis och policy från EU-kommissionens för-samt senaste
slag till deponidirektiv.

Strategin innebär deponering skall bedrivas så upplagetatt att
snabbt blir biologiskt och fysiskt stabilt. Därmed kan den färdigut-
nyttjade deponiytan efter relativt kort tid förses med hållbar ochen

sluttäckning intetät skadas sättningar. påFörutom kravsom av
bottentäming ställs krav på säker topptätning. Organiskt avfall så-

slam, livsmedel, bark och grönavfall bör enligt verket intesom
längre deponeras, liksom inte heller sättningsbenägna och brännba-

avfall kartong, wellpapp, o.dyl. Måste sådant avfallträra av papp,
deponeras bör det förbehandlas så dess lakbarhet och sättnings-att
benägenhet reduceras.

För kunna differentiera kraven med hänsyn till vilka riskeratt
olika avfall för hälsa och miljö föreslårutgör Naturvårdsverket att
deponiema delas in i klasser:tre

Klass 1 Ett litet antal upplag i huvudsak farligt avfallmottarsom
och där riskerna för skador på hälsa och miljö höga.är

Klass 2 Upplag i huvudsak konsumtions- och produk-mottarsom
tionsavfall och där riskerna för skada på hälsa miljöoch

medelhöga.är I denna klass kommer Sve-delenstörre av
riges befintliga avfallsdeponier ingå.att

Klass 3 Upplag i huvudsak lågt förorenat avfall ochmottarsom
där riskerna för skada på hälsa och miljö låga.är

Naturvårdsverket föreslår vidare samtliga deponier skallatt
uppfylla de och högt ställda miljöskyddskraven år 2005senastnya
och följande etappvisa förfarande:anger

1996 Naturvårdsverket Allmänna råd deponering ochutger om
utbildar bl.a. länsstyrelsemas handläggare.

1997 Länsstyrelserna går igenom länets deponier och bedömer
för vilka föreskriftergenerella inte tillräckliga,är samt

plan förupprättar deponiema bör ha tillstånd.nären nya
1998 Utifrån länsstyrelsemas underlag föreslår Naturvårdsver-

ket till regeringen lämplig förtid tidsbegränsade tillstånd.

1999 Föreskrifter tidsbegränsade tillstånd depone-samtom om
ring avfall träder i kraft.av

För deponi i klass l för miljöfarligt avfall beräknas årskost-en
naden öka med drygt 100 kr avfall, för klass 2-deponitonper en
med 50 kr föroch deponi i klass 3 med 10 krtonper ton.en per
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lig-deponikostnaderDetta skall jämföras med dagens som uppges
på 200-500 kr avfall.tonga per

utgår från botten-för klass 2-upplagenKostnadsökningen att
övri-och allatätningen förutsätts ske med packat rötslamkunna att

sluttäckning kanför konstruktion ochanvänds ut-ga massor som
för-många upplagvinnas lokalt inom avfallsanläggningen. För är

kostnadernadessa blirutsättningarna inte så För störregynnsamma.
på miljösäker depone-angivna uppfylla kravende de skallän om

perspektiv.1000-årigtring skall hålla i långsiktigtäven ettsom

avfallsplanering4.8 Kommunal

renhållnings-haEnligt renhållningslagen skall varje kommun en
avfallshan-föreskrifterordning innehåller kommunens omsom

uppgifterinnehållateringen och avfallsplan. Planen skall omen
inventeringavfall också innehållaalla i kommunen. Den skall en av

för varje så-bedömning miljöriskengamla avfallsupplag och en av
dant upplag.

1991:3 förföreskrifter SNFSNaturvårdsverket har utgett
240 kommuner lämnatplaneringen. Till och med maj 1995 hade

klarain Naturvårdsverket fler bedömsavfallsplan till varaen men
inframställning. 1996 skall avfallsplanema lämnaseller under Från

lä-till sammanfatta planerna ochlänsstyrelsen skall rapporterasom
till Naturvårdsverket.get

avfallshanteringenAvfallsplaneringen god överblick överger
skallmängd och farlighetoch lägger fast riktlinjer för hur avfallets

kommunfullmäktige varvid målminska. Avfallsplanen antas omav
åtföljande hand-ökad återvinning, minskad deponering medm.m.

bli-Avfallsplaneringen harlingsprogram får politisk förankring.en
för fåvit viktigt hjälpmedel i kommunernas miljöarbete och attett

aktiviteter.invånarna medverka i källsortering och liknandeatt

2l-arbete4.9 Kommunalt Agenda
SverigeJaneiro 1992 åtog sigVid miljökonferensen i Rio de att ar-

i med handlingsprogrammetbeta för hållbar utveckling enligheten
miljö-överbefolkning,övergripande mål hindraAgenda 21 med att

intearbeteförstöring och rovdrift på jordens Ettnaturresurser. som
individer iallaoch myndigheterbara berör kommuner utanstat,

samhället.
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tillsigvänderdeltillAgenda-arbetet, en-storlokalaDet som
undersökningEnligti kommunerna.skermänniskor, enskilda ute

tillsammans1995år212 kommunerhadeKommunförbundet,av 154Agenda-arbetet.förmedelsärskilda80 mkröveravsatt som
21-samordnareAgendakalladeså somanställthadekommuner

Agenda-arbe-ikommuninvånamaskallmedelolikamed engagera
i skolorna.miljöarbetetstödjaochtet

exempelgodaochupplysningskall21-arbetetAgenda genom
hushåll-miljön,omtankelivsstil däriakttamänniskor omfå att en

samhällsut-hållbarochkretsloppstänkandemedning naturresurser,
infor-företagochinvånarefårSamtidigtledstjämor.blirveckling

avfalls-ochkällsorteringåtervinning,avfallsminimering,mation om
avfallmindretillledapå siktbör21-arbetet attAgendabehandling.

deponeras.ochslutbehandlasmåste

ochavgifterDifferentierade taxor4.10

gifterBehandlingsav10.1

Allmänt

tilllämnasavfalletbehandlingsavgifter närDifferentierade uttas
Av-verksamheter.frånavfallförfrämsttillämpasochbehandling

oche. Rena sorte-kr0000-1mellanvariera tongifterna kan per
specialav-ochavfallavgift änfår lägre osorteratfraktionerrade en

förbehand-ochsorteringbådekrävaavfallen kandyrastefall. De
deponeras.de kaninnanling

avfallsläm-motiveratillsyftaravgifternadifferentierade attDe
denslipperhansåkällsorteringochavfallsminimering atttillnaren

påvanligabehandlingsavgifter ärDifferentieradeavgiften.högre
så-påbaserasbehandlingsavgift kandifferentieraddeponiema. En

rättvist.Vägningvarvid mestvolymsbestämning ansesvikt-väl som
avfallsanläggningen.vidfordonsvågpånonnaltskerVägningen

iavfallslämnarefleraavfall frånsamlar sam-lndustrisopbilar, som
containervarjeVägningvåg förmedförseskanlastutrymme, avma

avfall.sittförbetalarkunden bara egetså att

Erfarenheter
före-påinflytandederasochavgifterdifferentieradestudierTvå av

företagetutfördframtid. ärDenAvfallsfnredovisasi avenatagen
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SYSAV‘:sGfK Marknadsföring för räkning. Den andra utfördär
Gothenburg Research Institute GRI,av Handelshögskolan i Göte-

borg pa uppdrag Tekniska Verken i Linköping. Båda studiernaav
från 1991.är GRI:s studie baseras på enkätförfrågan till 400 fö-en

100retag Aven GfK:s undersökningsvarat.varav enkätunder-är en
sökning grundligare k.men anses

Att ekonomiska incitament kan användas i sammanhanget får
bekräftat undersökningarna. GfKanses När ställde fråganav

"Skulle ni kunna tänka källsortera deponeringsavgiftenatter om
200, 400 alternativt 600 kr ton fickvar 50% ja,per man svaren

90% och 97% ja. Vidare ansåg 54% företagen avfall ärattav ett
väsentligt miljöproblem och likanästan del dem 52%storen av

avfallshanteringenaccepterar fåratt kosta självkostnaden.änmer
Differentierade avgifter dock inteär enda orsaken till källsor-att
teringen och återvinningen ökat. fleraI företag fanns viljan att
källsortera innanäven differentierade avgifter infördes k.

En genomgående uppfattning avgifterär de mindreatt styr
och medelstora företagen till sortering. De företagenstora anses
inte påverkas i utsträckning eftersom de sinsamma styrssnarare av
miljöpolicy. I GRI:s undersökning ställdes frågan hur del destor av
totala kostnaderna kunde relateras till avfallskostnaden Dettasom
uppskattades företagen till intervallen 0,001% till 2%, beroendeav

företagsstorlek eller branschtillhörighet.av En del företagenstor av
hade dock ingen aning hur kostnaden Detta bekräftasstorom var.

GfKzs undersökning där 43% företagenav omed-av uppges vara
den totala avfallskostnadenvetna k.om

Vid införandet differentierade har avfallsbolagen gåtttaxorav
med information i någonut form. I vissa fall har lagt vikt vidman
inte enbart infonneraatt införande ävenom taxor utan attav nya

försöka förklaring samhällsekonomisk synvinkel,ge meden be-ur
toning på miljöfaktorer, varför företagen måste börja sittsortera av-
fall. Det har även poängterats det företagsekonomiskt lönaratt sig

avfallet frånatt densortera verksamheten. I vissa kommuneregna
har inforrnationsbladen kompletterats eller med personligaersatts
besök miljöinfonnatörer.av

Det dockär krävande uppgift inom verksamhets-en att ett stort
område besöka alla företag k. På Sysav arbetar exempelvis två

heltid med information, dessapersoner har under fyra årmen en-
dast hunnit besöka 300l de totalt 13 000 verksamma företagenav
i regionen. Informationen koncentreras därför till branscher och
företag är särskilt viktiga från avfallssynpunkt.som

En allmän uppfattning denär ökade sortering följtatt in-som
förandet differentierade inte uteslutande harav taxor berott på tax-

i hög gradutan är resultat denoma infonnationsverksamhetett av
bedrivits. I både GfK:s och GRI:s undersökningarsom påpekas det

behovet ökad informationatt och rådgivning k.av är stort

‘ SydvästraSkånesAvfalls AB.
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Örebro därigjortserfarenheterbekräftas deDet somavsenare
till 320 kr.från 180iavfall höjdesblandatavgifterna för ett steg

ef-synbaringenñck den+78%kraftighöjningenAven varom
be-industrirådgivarekommunensavfallshanteringen förränfekt på
hursyfte ochdessinformeradeföretagen ochsökte taxan, omom

avfallshantering e.förbättra sinföretagen kan
kostna-framtidens1990omkringinsåg redanABPerstorp att

årnågraSedanmarkant.ökaavfallshanteringen kommerförder att
avfalls-taxedifferentieringinterndärför formhar avavenman
alla di-inomintroduceratskällsorteringSamtidigt harhanteringen.

medanhögadebiteras medavfall sorteratvisioner. Osorterat taxor
avfall9 000hade förutABdebiteras med låga. Perstorp ton perca

deponering.till60% gickoch40% brändes interntår vilketav
25-medtid minskatkortavfall hade efterdeponeratMängden en

600 tillfrån 3 kravfallskostnadendivision kunde sänka75%. En
vecka k.knappt 000 krl per

Renhållningstaxor10.2

bostadsföretagviahushållen, indirektavgifterDe tas utsom av
renhållningstaxa.kommunalfastställs ivillaägare,eller direkt enav

belopphögst dettillrenhållningslagenAvgiften får enligt sättas
renhållningen.förnödvändiga kostnadertäckabehövs för attsom

avgiften på sådant sättfrånhindrar dock kommunenInget utatt ta
avfallshan-miljövänligåtervinning ochåteranvändning,att annan

normaltflerbostadshus tillämpasstimuleras.tering För taxa somen
enbart beta-lägenhetshushållbostadsföretaget och dessinnebär att

el-hämtasviss volymsopbehållareför antal fullalar det somenav
tillekonomiskt incitamentfår abonnentenHärigenomler töms. ett

idessaoch lämnaåtervinningsbara materialkällsortera separatatt
materialen medstället för blandaatt sopoma.

inne-årsabonnemangregel hänvisade tillVillahushåll iär som
ellerviss volymsopbehållare tömsbär varannanatt varav enen

inormaltVeckotömningeller inte. ärden fullvecka äroavsett om
Hushållglesbygd.ivanligastl4-dagarshämtningmedan ärtätort

sopmängdliteni övrigt harmatavfall ellerhemkomposterarsom
får deHärigenomavgift.lägrehämtning tillkan ofta få glesare en

ris-alltidvillahushåll finnsminska sopvolymen. Iincitamentett att
sopvikt fårleder tillhämtningsintervallken glesare attatt samma

sopbehållare.packadhämtas i en mer
sopviktenockså minskamotivavfallslämnarenFör attatt ge

Sopbilamaviktbaseradeinförthar kommuner utrustastaxor.ett par
varje abonnent.hoshämtasdedå så de kan vägaatt somsopor

till följdhar väg-vikttaxa ochförst i landet medVarberg avenvar
upptillmedvillahushållsopvikt frånminskadningen noterat en

ökat. Taxanåtervinningochhemkompostering30%. Samtidigt har
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är fast grundavgift på minst 300 kr hushållsammansatt av en per
och år och rörlig avgift på 1 kr kg avfall. Under 1996 plane-en per

ytterligare 10-tal kommuner införa viktbaserad ochettrar att taxa
intresset ökar i takt med behandlingskostnadema stiger. Deatt som
inför vikttaxan tillämpar den i första hand på villaabonnenter. Där

den effektivt styrmedel hushållen via sinettanses attvara genom
sopräkning regelbundet kan informeras hur de lyckats minskaom
sin sopmängd vilkenoch ekonomisk besparing de gjort.

4.1 l Miljöpolicy
För industrin blir avfallshantering och miljöskydd allt vik-en

tigare strategisk fråga och allt fler företag vill skapa tydlig miljö-en
profil. Miljöfrågoma betydelsefull konkurrensfaktorses som en
och allt fler inser betydelsen avfall främst bör hanteras miljö-attav
och resursmässigt riktig och inte nödvändigtvis till lägsta kostnad.
Denna utveckling drivs ofta på de anställda med godav som ar-
betsmiljö inkluderar förmånen tillhöra företag med god ord-att ett
ning på miljö- och avfallsfrågoma. Det blir också vanligare in-att
köpare begär opartiska redovisningar från säljaren hur denne t.ex.
löser sina miljö- och avfallsfrågor. För klara detta kan företagenatt
kvalitetssäkra sin verksamhet och införa miljöstymingssystem som

köpare garantier för företaget inte fuskar med miljöfrå-ger atten
gorna.

Uppföljningen sker frivilliga miljörevisioner syftandegenom
till förbättra miljöskyddet och minska miljöriskema.att Miljörevi-

jämförelsergör med lagstiftning, tillstånd och företagetssom etc.
miljöpolicy. Inom EU finns för miljörevision, Eco-ett program

and Audit Scheme EMAS. internationellEnmanagement stan-
dard ISO 14000 håller på utarbetas och beräknas bli klar i må-att
nadsskiftet oktober-november 1996.

Frivillig miljöstyming och miljörevision enligt EMAS in-har
förts i Sverige och övriga EU-länder via lag från 1995.en ny
Svenska Miljöstymingsrådet AB har bildats regeringen tillsam-av

med Industriförbundet, Företagarnas Riksorganisation ochmans
Kommunförbundet. Rådets uppgift informeraär EMAS,att om

sköta registreringen företagde ansluter sig tillsamt att av som sys-
förstaDet företaget registrerades i 1995.temet. november Styrelsen

för teknisk ackreditering SWEDAC har fått i uppgift obe-att utse
roende miljökontrollanter granskar de företag ansluter sigsom som
till EMAS. Den första miljökontrollanten godkändes i oktober
1995. NUTEK har för information och hjälp tillutsetts att ansvara
små och medelstora företag intresseradeär ansluta sig tillattsom av
EMAS k.
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påskattKonsekvenser enav

konventionelltg avfall

konsekvensvärderingMetod för5.1

exklusivepå 250 kravfallsskattvisas hurIkapitel 5 en-momsen -
medkombinationiochkapitel 3redovisas iförslagligt det som - deponeringenochhanteringenpåverkabedömsstyrmedel,andra av

Förutomåren framöver.8-10avfall dekonventionellt närmaste av-
förgrundtilldrivkrafterochstyrmedelföljandefallsskatten ligger

analyserna:

förpackningar,ochför olikaproducentansvar varor0
naturgrusskatt,0

Avfall","AktionsplanNaturvårdsverkets0
deponidi-tillförslagi formdeponeringpåökade krav nyaav0

råd,AllmännaNaturvårdsverketsrektiv i

Agenda-arbete,lokaltavfallsplanering,kommunal/regional0
differentieradekommunala samttaxor m.m.0

miljöengagemang.företagens0

i formvisasstynnedlenövrigaoch deavfallsskattPåverkan av
vanligastavfallsslag ärkonventionellaåttaför de somprognoserav

styrmedelrespektivepåverkanindividuellaDeni kommunerna. av
möjligt isole-så långti avsiktavfallsslagföravfallsslagvisas att som

avfallsutvecklingen.tillbidragavfallsskattensenbartvärderaochra
deskall läsas2000/05 vilketgenerellt attprognosårSom somanges

2000omkring åruppnåddabedömskonsekvensernabeskrivna vara
2005.åreller senast

avfallsslag ärför vissaanalyserbedömningar ochPrognoser,
underlagstatistik. Dettillförlitligsaknaseftersom detosäkra som

dagsläget. Prognosernatillgå ifunnitsdet bästaär attanvänts som
så långtförNaturvårdsverketmed attunderhand diskuteratshar

redovisas ibedömningarmed desamordnasmöjligt ver-somsom
Avfall"."Aktionsplankets

avfall". Dessa"konventionellt59 ikapitel benämnsbeskrivsavfallsslagDe åtta av-som jäm-därmedhushållsavfallochbl.a.ochomfattarkommuneri de flestafall förekommer
verksamhet.offentlig och privatfrånförbart avfall
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5.2 Behandling, ekonomi och miljö

5.2.1 Total avfallsmängd

Totalmängden avfall bedöms minska med 555 000 ton varav
207 000 eller 37% kan kopplas till avfallsskatten.ton slamFör från
kommunala industriellaoch reningsverk kan ökad deponikost-en
nad undvikas åtgärder minskar vatteninnehållet.genom som

Tab. 5.1 Minskad totalmängd skatt och övriga styrmedelp.g.a.

styrmedel Avfallsmängder 1994 2000/05somnu an- -vänds eller planeras Hush Park By/Ri Slagg Kom Ind Ind Tot
sort i kton avf avf avf askor slam slam avf kton
Avfallsmängd 1994 3 260 130 1 200 820 1 030 230 1 660 8 330
Effekt 250skatt kr -85 -2 0 0 -70 -20 -30av -207
Effekt styrmedelövr -160 -8 0 0 -60 -30av -90 -348
Avfallsmängd 2000/05 3 015 120 1 200 820 900 540180 1 7757
Förändring i kton -245 -10 0 0 -130 -50 -120 -555
Skatteffekt%av förändr 35% 20% 0% 0% 54% 40% 25% 37%

Förk: kton kiloton dvs. 0001 ton.
Anm: Skatteeffekten uppskattad siffrornaär skall tolkas trolig storleksordning.somen-

5.2.2 Materialåtervinning

Återvinningen bedöms öka med 1 105 000 268 000ton varav ca
eller 24% kan bero påton sägas avfallsskatt. bl.a.För slagg,en as-

kor, kommunalt avloppsslam och industriavfall blir skatten kon-ett
kret incitament till ökat umyttjande.

Tab. 5.2 Materialåtervinning skatt och övriga styrmedelg.a.

Återvinningstyrmedel mtrl/flis/slam 1994 2000/05somnu an- -vänds eller planeras Hush Park By/Ri Slagg Kom Ind Ind Tot
sort i kton avf avf avf askor slam slam avfall kton

iÅtervinning 1994 580 10 200 160 300 45 540 8351
Effekt skatt 250 kr +27 +5 +50 +95 +50 +1 +40 +268av
Effekt övr styrmedel +168 +15 +280 +135 +170 +65+4av +837
Återvinning 2000/05 775 30 530 390 520 5 6450 2 940
Förändring i kton +195 +20 +330 +230 +220 +5 +105 +1 105
Skatteffekt%avförändr 14% 27% 15% 41% 23% 20% 38% 24%

Förk: kton kiloton dvs. 1000ton.
Anm: Skatteeffekten uppskattad siffrornaär skall tolkas trolig storleksordning.somen-
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energiutvinningochBiologisk behandling5.2.3

00073med 220 000Biologisk behandling ökar ton varav caca
påverkan haravfallsskatten. Stor33% bedöms bero påellerton

förs till be-antingenhushållsavfall och industrislamskatten på som
påkapacitet, strängkomposterasfintliga kompostverk med ledig

medbl.a. i sambandEnergiutvinningen ökarupplagen eller rötas.
reaktorrötning detVidavfall behandlas i rötreaktorer. äratt mer

tillförselavfall. Vid ökadmöjligt utvinna 0,8 MWhatt ton enca per
utvinnas.40 000 MWhmed 50 000 kan rötgaston ca

övriga styrmedelbehandling skatt ochTab. 5.3 Biologisk p.g.a.

2000/05avfallsbehandling 1994styrmedel Biologisksomnu an- -
TotInd IndHush Park By/Ri Slagg Komvänds eller planeras

avfall ktonavf askor slam slami kton avf avfsort

5 21065 50 090Biologisk behandl 1994 --
+73+2 0250 +3 +40Effekt kr +28skattav - -

+147+3 0+60Effekt styrmedel +62 +23övrav - -
5150 5 4302000/05behandl 180 90Biol - -

+5 +220+100 +0+25Förändring i kton +90 - -
33%40% 40% 0%Skatteffekt % förändr 32% 10%av - —

Förk: kiloton dvs. l 000kton ton.
Ut-trolig storleksordning.siffrorna skall tolkasAnm: Skatteeffekten uppskattadär somen- 2000/05.851994 00010O00 specialavfall ochangivenmängdbehandlasöver tonton

energiutvinningAvfallsförbränning och5.2.4

kombination medi sä-Förbränning med energiutvinning bör
varav340 000avfallsbränsle kunna öka medsongslagring ton caav

med bränn-Avfall000 30% kan kopplas till skatten.102 ellerton
till befintligaidag förs vänne-bara fraktioner, deponeras, översom

avfallsbränsle.kraftvärmeverk kanoch motta mersom

Ökad och övriga styrmedelförbränning skattTab. 5.4 p.g.a.

2000/05energiutvinn 1994Avfallsförbränn medStyrmedel nu an-som -
Ind TotSlagg Kom Indplaneras Hush Park By/Rivänds eller

avfall ktonslam slamavf avf avf askorsort i kton

305 760115 100Avfallsförbränning 1994 l 340 -- -
+102+44250 -3 +32Effekt skatt kr +28av - --

+102 +238-12 +88Effekt styrmedel +62övrav - - -
450 2 1002000/05 0 220Avfallsförbränn 1 430 - --

+145 +340-15 +120Förändring i kton +90 -- -
30%30%27%% 32% 18%Skatteffeld förändrav - --

storleksordning.Ut-troligsiffrorna skall tolkasSkatteeffekten uppskattadAnm: är ensom- från sjukvård.30000 riskavfallangivenmängdförbrännsävenöver ton



80 SOU 1996:139

finnsDet 21 avfallseldade energianläggningar vilka flertaletav
uppfördes under 70-talet ioch början 80-talet. Efter 1986 harav
det inte byggts någon helt anläggning. Vid samtliga verk ut-ny
vinns energi för produktion eller ångavärme levereras tillav som
üärrvännenät eller närliggande industrier. Ca 97% utvunnenav
energi till och 1994 producerades 13% landets fjärrvär-tas vara av

med avfallsbränsle. Tre avfallsanläggningar producerar bådeme
och elektricitet.värme Under 1994 sammanlagt 4,3 miljo-utvanns

MWh och 1,29 miljonervärme hushållsavfall ochtonner ur ur
0,38 miljoner industriavfall. Industriavfall har 50% högreton ca
vännevärde hushållsavfallän g.

Av ovannämnda uppgifter kan beräknas hushålls- och in-att
dustriavfall har nettovännevärde på 2,3 MWh respektiveett tonper
3,4 MWh Förbränningen ökar enligt till 2,13ton.per prognoserna
miljoner hushållsavfall 1,43 och industriavfall 0,7 miljo-ton varav

Energiutvinningen från hushållsavfall kan då beräknaston. ökaner
med 1,43x2,33,29 miljoner MWh och från industriavfall med
0,7x3,42,38 miljoner MWh, eller totalt 5,67 miljoner MWh.

Beräkningen bygger på 1994 års värrnevärden. Värmevärdet i
hushållsavfall bedöms dock stiga styrmedel ökar sorte-genom som
ringen och för organiska fraktioneröver med lågt värmevärde från
förbränning till biologisk behandling. Vidare kommer säsongs-
lagringen avfallsbränsle öka möjligheterna utvinnaattav att ener-
gin. Många avfallsvärmeverk kan idag inte köras med full kapacitet
på då värrnebehovet litet, medan andraär har brist påsommaren av-
fallsbränsle under vintersäsongen.

Med hänsyn till energivärdet kommer öka, fleraatt att attmen
avfallsvärrneverk kan ha fortsatt leveransbegränsning påantas som-

kan den praktiskt möjliga energiutvinningen före år 2005maren,
beräknas till 5 700 000 MWh år. Detta ökning jämförtärca per en
med 1994 med 1400000 MWh eller med 33%. Fråganca om
ökad elproduktion med avfallsbränsle hänger ihop med marknads-
priset på el. Idag det inte ekonomiskt försvarbartär byggaatt om
äldre för elproduktion möjligen vid ombygg-störreutompannor
nader. Nya anläggningar förses med sannolikhet medstörsta gas-
turbin för elproduktion g.

5.2.5 Effekt på deponerad avfallsmängd

Effekten de styrmedel påverkar deponeringen beräknas bliav som
den årliga deponeringen konventionelltatt avfall halveras före årav

2005 och minskar med 2 220 000 Av denna minskning kanton. ca
675 000 eller 30% härledas effekt skatten. Skattenton som en av
får påverkan på hanteringen flertalet avfall.stor Den relativt lågaav
påverkan på bygg- och rivningsavfall beror på branschenatt ge-
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miljöpolicy självfrivilligt och aktivproducentansvarett ennom
2000.halvera deponibehovet till åråtagit sig att

övriga styrmedelMinskad deponering skatt ochTab. 5.5 p.g.a.

2000/051994Styrmedel Deponeringsomnu an- -
Ind Ind TotBy/Ri Slagg Komvänds eller planeras Hush Park

slam avfall ktonavf avf avf askor slamsort i kton

185 525810 41994 250 40 900 660 680Deponering l
-675250 -95 -160 -23 -120Effekt -180 -7 -90skatt krav

-250 545-37-440 -33 -360 -135 -290Effekt styrmedelövrav
125 305450 440 2Deponering 2000/05 630 0 430 230

-450 -370 -2 220-450 -60Förändring i kton -620 -40 -230
32% 30%36% 38%Ska1teffekt%av 29% 18% 20% 41%förändr

Förk: kton kiloton dvs. l 000ton.
Ut-trolig storleksordning.Skane-effekten iäppskaltadsiffrorna skall tolkasAnm: är ensom- 2000/05.105000100000 specialfall1994ochangiven deponerasmängöver ton ton

avfallsupplag5.2.6 Effekt på antalet

samtliga avfallsslag.5.6 Avfallsutveckling 1994-2000/05 förTab.

DeponeBiolog AvfallsAVFALLSSLAG Total Material Summa
ringåtervinn behandl behandl förbränmängd

fab+c b cd-+e+f d e
250340 1Hushavfojärnf 1994 3 260 580 2 680 90 11
630ar2000/05 015 775 240 180 1 430—"- 3 2

65 15 401202 Parkavfa111994 130 10
02000/05 90 0—"— år 120 30 90

9000 100200 200 1 0003 Bygg- rivn avf1994 1o
450år2000/05 530 0 220-"- 1 200 670
6600 01994 820 160 6604 Aska fr energimv
4300 020O/05 820 390 430-"- år

50 0 6805 300 730Slam komm avl1994 1 030
150 0 2302000/05 520 380-"- å: 900

18545 185 0 06 Slam fr indavlopp 1994 230
12550 5 0år2000/05 130-"- 180

5 305 8105409 ind avf1994 1 660 l 120br spec
450 440645 895 5år2000/05 540-"- 1
30 100140 10exkl MFA -94 140 010 Specavf

10585 302000/05 220 0 220-"- år
625790 4835 635 220 18 470 1 6Summa 1994

515 130 2 410995 5 055 22000/05 7 2 940Prognos
215-2580 295 340-475 105Förändring i kton 1

19% -48%-24% 134%% -6% 60%Förändring i

Förk: kton kiloton dvs. 1000100.
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finnsDet idag 300 avfallsupplag för konventionella avfallca
170 under 1994 mindre 10 000 avfall föränmottog tonvarav ca

deponering. I Naturvårdsverkets förslag till Aktionsplan Avfall och
till Allmänna råd för deponering skärps kraven på miljöskyddsåt-
gärder vid deponering. Dessa skärpningar kommer leda tillatt att
antalet deponier kan hushållsavfall minskar.ta emot t.ex.som

Med hänsyn till storleksordning och geografisk fördelning be-
dömer fRVF antalet deponier för s.k. fkommunalt avfall"att re-
duceras till hälften under 10-årsperiod. Aven deponeringenen om
på liten avfallsanläggning upphör kan det emellertid finnas be-en
hov utnyttja området för sortering, kompostering, återvinning,att
lagring, omlastning och liknande verksamhet. Deponin frånär
miljösynpunkt lämplig för just sådan verksamhet.

Effekten de styrmedel påverkar deponeringen beräknasav som
bli den årliga deponeringen konventionellt avfall minskaratt av
från 4,6 till 2,4 miljoner 2000/05. Deponeringens betydelseton

metod för slutbehandling kan med ledning siffrorna i tabellsom av
5.6 under period beräknas minska från 70% 4 625 000/samma
6 635 000 till 48% 2 410 000/5 055 000. Deponering kommer
under den tid kan överblickas således fortfarande attsom vara en
betydelsefull metod för omhänderta avfall inte kan återvin-att som

eller behandlas på sätt.nas annat

5.2.7 Transporter

När mindre deponier kan insamlat avfall behövastängs transporte-
längre sträckor till slutbehandling. Då ökade deponikostnaderras

också avfallsminskning behöver konsekvensen integer en automa-
tiskt bli ökat transportarbete. Små deponier finns främst i glesbygd
där förutsättningarna goda för hushållär själv kompostera träd-att
gårds- och matavfall. Detta möjlighet för kommunen minskaattger
antalet årliga sophämtningar. Insamlingen hushållsavfall förbru-av
kar omkring 90% sopfordons bränslebehov medanett motsva-av
rande förbrukning för till behandling i regel under-transporter
stiger 10%. Glesare hämtning mindre mängd därförav en ger nor-
malt bränslebesparing väl kompenserar bränslebe-änen som mer
hovet vid längre körning till regional anläggning. Overstigeren
transportsträckan 20-30 km bör avfallet omlastas varvid lasten i 5-6
sopbilar i fordon med släp.större Med effektiv omlastningettryms
kan bränslebehovet för till regional anläggningtransport t.o.m.en
bli mindre vid körningän till belägen lokal anläggning.närmareen

För brännbart avfall skall kunna utnyttjas för energiutvin-att
ning kommer antalet regionala med omlastning öka.transporter att
Då lasten med avfallsbränsle kan utnyttjas för energiutvinning er-
hålls dock positiv energibalans vilket framgår följande räkne-en av
exempel. Ett fordon med släp 32 avfalls-transporterar tonsom
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bränsle sträcka på 100 km förbrukar 55 liter drivmedel meden ca
energiinnehåll på 650 kWh. skall jämförasDetta med las-ett attca
vid förbränning kan 100 000 kWh elektricitet och fjärr-ten avge ca

förbrukadeDen drivmedelsenergin i detta fall blir mindrevärme.
1% den energin. visas förhållandet vidän I tab. 5.7 ävenutvunnaav

andra transportavstånd och lastvolymer.

Tab. 5 Energibalans vid avfallsbränsle olika sträckor.transport av

FORDONSTYP Avfallslnsten Energi dieselMJ Andeli förbrukad
Avfall 12,5MJ/kgoch energiinnehåll vid olikatransportvstånd transport
diesel41,3MJ liter 50MJ 20km km 100km energiper
Lättlastbil4,7 75058 79 0,13%ton
—"— 58750 0,35%204
-"- 58750 392 0,67%
Tunglastbil14 175000 181 0,10%ton
-- 175000 427 0,24%
-"- 175000 836 0,48%
Tunglastbil släp32 400000 552 0,14%tono
—"—— 400000 158 0,29%l
-"- 400 255 0,56%000 2
Källa: g. Renhållningsverksföreningen i sin Reforskhar hämtatberäkningsunderlagettur ur

FOU 126,maj 1995."Transportersmiljö åverkaniett livscykelperspektiv".Sonen1nr
MJ ianvänds tabellen 8 kWh.motsvararsom ca

5.2.8 skatteintäkter

Tab. 5.8 Beräknade skatteintäkter 1998, 2001 2005och

ÅRTAL Hush Park By/Ri Slagg Kom Ind Indavf Sum
avf avf avf askor slam slam omfa ma

Deponering i 1000-tal
år1994 250 185 6251 40 900 660 680 910 4ton

1998 1994 minus 20% 1 000 30 720 530 540 150 3 700730
2001 1994 minus ~40% 450800 10 480 380 140 640 2 900
2005 enl kap.5 125 555i 630 0 450 430 230 2 410prognos
skatteintäkter i Mkr 3 2
1998 skatt 250 250 185 925kr/t 10 180 130 130 40
2001 skatt 250 5 115kr/l 200 120 90 40 160 730
2005 250skatt kI/t 160 0 115 60 30 140 610110

Anm: 2 Skattför beskattningsbaravfall byggtipparliksomdeponeraså schakt-ochsomnu
för täckmassor intemedräknad.3 Förhushållsavf 25%itillkommerär moms.

skatt på 250 januariEn kr avfall införs den 1tonper som
1998 beräknas detta år 925 mkr i skatteintäkter, vilka minskarge
till 730 mkr år 2001 och till 610 år 2005. hushållsavfalletmkr För
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tillkommer 25% avfallsskatten 1998 ökar skat-på vilket förmoms
teintäktema med drygt 60 mkr.

5.2.9 Kostnader och avgifter för deponering

Ökade deponikostnader

Nuvarande förkostnad deponering varierar kanestort men som
genomsnitt för landet, och med gällande miljöskyddskrav,ett nu

beräknas till 200 kr exklusive avfall depone-tonca sommoms per
Av denna kostnad uppskattas drygt 60% ca 120 kr tonras. per
fasta 40% 80 rörliga utgifter.och knappt ca kr tonvara per vara

deponi på vilken årligen 50 000 blirFör det deponeras tonen nu
således den fasta årskostnaden 6 mkr rörliga årskostnadenoch den
4 mkr eller tillsammans 10 mkr. fasta kostnaden förändras iDen

interegel deponeringen skulle minska, kommer iäven utanom
princip ligga på 6 såkvar mkr så länge avfall deponeras ochatt
länge det behövs organisation försköter ochen som ansvarar an-
läggning och drift.

5-8 årInom kommer förutsättningarna för deponeringen att
förändras. Den deponerade avfallsmängden kommer enligt prog-

halveras vilket i innebär avfallstill-exempletatt attnoserna ovan
förseln 1995-96 på 50 000 årston 1998minskar till 40 000 tonca
och till 25 000 årston år före 2005. 5-8 skall deponinInom årca
också försedd med miljöskyddsåtgärder uppfyller de högtvara som
ställda miljökraven i Naturvårdsverkets Allmänna råd.som anges
Avfallsskatt på 250 kr exklusive införs 1998. Påverkan påmoms
deponikostnaden visas i tab. 5.9.

Nuvarande påenhetskostnad 200 kr och årskostnad påtonper
10 mkr ökar från och 1998 19,2med till 480 kr respektivetonper
mkr år. fördubbladeDenna kostnad från 1995-96 beroränper mer
främst på skatten införs 1998. 2005Före ökar enhetskostnadenatt
ytterligare till 620 kr medan årskostnaden sjunker till 15,5tonper
mkr. Dessa förändringar beror till viss del på ökade kostnader för
miljöskyddsåtgärder till delen på deponeringen harstörre attmen
halverats till 25 000 5.9.se tab.ton.

Utöver de i tabellen visade kosmadsförändringama, tillkommer
kostnader för sådana avfallsminskande åtgärder måstesom genom-
föras för deponeringen skall 1998kunna sänkas till 40 000att ton
och till 25 000 före 2005. kan gälla kostnader förDetton sor-
tering, lagring, komposteting, flisning Det kan också gällam.m.
kostnader för ombyggnader, sopbehållare, hämtningextra separat

olika avfallsfraktioner för kunna förbättra källsorte-etc. attav
ringen. åtgärdskostnaderDessa kan till viss del reduceras bespa-av
ringar i insamlingsledet mindre mängd avfall behöver samlasnär en
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gårbesparingarin. samlade effekten kostnadsökningar ochDen av
för-på lokalainte generellt då utfallet till del berorbedömaatt stor

hållandena.

2000/055.9 Deponikostnader förändringar tillTab. -
Årskostnad årmkrFaktorer förändrar Enhetskostnadkr ton persom per

rörligdeponikostnadema fast rörlig fast summasumma

Deponikostnad 1995-96 vid
10,0050.000 200 6,00 4,00deponering ton/år 120 80av

Ändrade förutsättn. från 1998
150 6,00 3,20minskar till 40.000 80dep ton

250 10,00250tillkommer skatt på kr
19,20150 480 6,00 13,20Deponikosmad 1998 330

Ändrade förutsättn. 2000-05
25.000 6,00 2,00dep minskar lill 240 80ton

6,25250 250tillkommer skatt på lcr
1,255miljöskyddsåtgärder 0nya

15,509,50Deponikostnad 2000-05 240 380 620 6,00

Förk: miljonermkr kronor.

Ökade deponiavgifter

utgiftereftersträvar ekonomisk balans mellanFör kommun,en som
utveck-och intäkter och inte får gå med vinst, kommersom

deponiavgift behand-lingen enhetskostnaden vilkenatt styraav
Årföretagens avfall.lingstaxa måste för hushållens ochtas utsom

1998 höjas till minst 480 krmåste deponiavgiften således tonper
År igendeponiavgiften höjaseller med minst 140%. 2000/05 måste

taxeni-jämfört medtill minst 620 kr eller med minst 210%tonper
in-för företag kan dravån 1995-96. höjningar gällerDessa avsom

redovisningsskyldiga förbetald hushåll, inteFör ärmoms. som
År 2000/05 blir denmervärdesskatt, tillkommer 25% på avgifterna.

jämförbara hushållsavfall således 775 krdeponiavgiften för per
ton.

5 Hushållsavfall

âr 2000/05Avfallsutvecklingen till

Ökad utsträckningTotalmängden minskar hushållen iattgenom
hemkomposteringtill avfallssnål konsumtion och tillmedverkar av

hushållbelönaroch grönavfall. Viktbaserade taxormatrester som
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lämnar mindre sopmängder införs i flertal kommuner. Enettsom
ökad användning ventilerande sopbehållare sänker fukthalten påav

avfallMängden slutligt minskaromhändertas ochsopoma. som
avfall från deponering till andra alternativ.överstyrsmer

Tab. 5.10 Hushållsavfall utvecklingsprognos till 2000/05-
Åtgärd/händelse påver- Total Material Summa Biolog Avfalls Deponesom
kar avfallsutvecklingen mängd återvinn behandl behandl förbrän ring
sort i kton ab+c b cd+e+f d fe
Avfallssituationen 1994 3 260 580 2 680 90 l 340 2501
Avfallssnål konsumtion -55 -15 -40 -l -l 9 -20
Ventilerande sopemb -55 -55 -l -26 -28
Hemkompostering -100 -100 -5 -45 -50
Prodansv lidn glas +55 -55 -25-1 -290-
Prodansv kart/plast/al/plat +90 -90 -2 -42 -46-
Avfall fr förpackn -35 -35 -1 -17 -17reng av
Källsort/återv vitv +65 -65 -35-30mm
Ökad komposter/rötning -50+100 -50
Ökad förbränning +345 -345
Prognos 2000/05 3 015 775 2 240 180 1 430 630
Ändring 1994-2000/05 -245 +195 -440 +90 +90 -620
-"- -8% 34% -l6% 100% 7% -50%procent

Källa: c, ochg Förk: kton kiloton dvs.1000e, ton.
Anm: I 435mängdeningår 000 medhushållsavfalljämförligt avfall från industrier, han-ton

del, kontor, hotell, skoloroch liknandeverksamheter.restauranger.

Styrmedel minskar deponeringensom

Producentansvaret får påverkan på materialåtervinningenstor ge-
materialbolagen måste uppnå vissa återvinningsmål. Nyaattnom

deponidirektiv liksom avfallsskatten ökar kostnaden för deponering
vilket kommunerna ekonomiska incitament avfall tillatt styrager

omhändertagande. Mål minskad deponering finns dockannat om
redani många kommunala avfallsplaner. Agenda-arbetet vikt-och
baserade påverkar hushållen minska sopmängden ochtaxor att
lämna avfall till återvinning. avfallsskattEn ungefärmer ger samma
styreffekt deponidirektiv och kommunal avfallsplanering.som nya

Okad källsortering och hemkompostering hushållsavfall hosav
enskilda hushåll avfallsskatt kan inte automatiskt förväntasp.g.a. en

inte skatten kombineras med viktrelaterad eller andraom taxaen
åtgärder hushållen möjligheter undgå skatten. Enbartattsom ger
det faktum avfallsskatt införs kommer emellertid utnyttjasatt atten
i kommunernas information till hushållen och påverka dem att
minska sina sopmängder.

Danmarks erfarenheter deras avfallsavgift harär medverkatatt
till upprätthålla återvinningen fallande mark-att trotsav papper
nadspriser. Annan ökad återvinning komposteringoch tillskrivs
främst andra finansiella åtgärder avgiften i sig, differentie-än t.ex.
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rade och viktrelaterade Effekterna dessa åtgärder, i kom-taxor. av
bination med allmänt utbyggd källsorteringsmöjlighet, har docken
förstärkts avfallsavgiften m.av

5.11Tab. Hushållsavfall effekt på deponibehovet olika styrmedelav-
Åtgärd/händelse Totalt Minskad deponering olika styrmedelsom pga
minskar deponibe- minskad prod deponi skatt agenda avf diff
hovet till 2000/05 deponer direktiv 250 plankr 21 taxaansv
Avfallssnål kons 520 0 51
Vem 5sopemballage 254 10 10
Hemkompostering 50 5 15 10 10 10
Materialåtervinning 110 55 1510 10 10 10
Ko mp/rötn/förbrännin 395 5 125 513 13g
Summai kton 620 60 150 165 35180 30
Andel i 100% 10% 24% 29% 5% 27% 6%procent

Förk: kton kiloton dvs. 1000ton.

5.4 Park- och trädgårdsavfall

Med park- och trädgårdsavfall främst vegetabiliskt avfall frånavses
skötsel parker, kyrkogårdar och trädgårdsanläggningar.störreav
Trädgårdsavfall från hushåll ingår i avsnitt 5.3.

Avfallsutvecklingen årtill 2000/05

Tab. 5.12 Parkavfall utvecklingsprognos till 2000/05-
Åtgärd/händelse påver- Total Flis- Summa Biolog Avfalls Deponesom
kar avfallsutvecklingen mängd ning förbrän ringbehandl behandl
sort i kton ab+c b cd+e+f d fe
Avfallssituationen 1994 130 65 1510 120 40
Komposter i park/kyrka -10 -5 -5-10
Komposter vid -5avfallsverk +25 -200
Flisning +20 -5 -15-20
Prognos 2000/05 120 30 90 90 0 0
Ändring 1994-2000/05 +25 -15-10 +20 -30 -40
-"- -8% 200% -25% 38% -100% -100%procent

Källa: c, d och e, Förkortning: kton kiloton dvs.1000ton.

Mängden bortforslas för omhändertas avfallshante-attsom av
minskar fler park- kyrkoförvaltningaroch och träd-attrare genom

gårdsmästerier själv komposterar sitt grönavfall. parkavfallMer
kommer också källsorteras eller vid central sorteringatt sorteras ut
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grönflisoch risvarvid utvinningen kompost löv, gräs samt avav ur
minskarmäste slutbehandlasfrån ökar. Mängden avfall somgrenar

deponering i princip upphöra inom denoch bedöms närmaste
femårsperioden.

Styrmedel minskar deponeringensom

i dagslägettroligen högreUppgiften deponerad mängd änärom
parkavfall redaneftersom kompostering och flisning är en van-av

fårdeponiema. Både flis och kompostlig företeelse i anslutning till
dock sällanpå acceptabeltbra kvalitet och kan i regel sättavyttras

alter-deponikostnader innebärmed ekonomiskt vinst. Höjda att
ekonomisktnativen flisning kommer blikompostering och att mer

fördelaktiga.

olika styrmedelTab. 5.13 Parkavfall effekt på deponibehovet av-
Åtgärd/händelse olika styrmedelTotalt Minskad deponeringpgasom

avf diffdeponi skatt infominskar deponibe- minskad miljö
2000/05 250 rådgivn planhovet till deponer policy direktiv kr taxa

Komposter 5 3 1 li park/kyrka
5 5 4 4Central 20 2kompostering

5 3 4Flisning 2 2 41
7 8Summai 40 10 7 7 lklon

3% 18% 20%100% 25% 18% 18%Andel i procent
Förk: kiloton 000kton dvs. l ton.

5.5 rivningsavfallBygg- och

nyproduktion,rivningsavfall avfall frånMed bygg- och re-menas
byggnader ochnovering, ombyggnad och dylikt hus, andra an-av

och schakt-läggningar avfall från rivningsarbeten. jord-Renasamt
ingår inte i mängdema.massor

årAvfallsutvecklingen till 2000/05

eller återvinnsförpackningar och träflis återanvändsMer material,
central sortering. Slutbe-följd ökad källsortering ochsom en av

avfall. Energiutvinninghandlingen tillförs mindre sorteratur av-
minskar. Totalmängden bygg-fallsbränsle ökar och deponeringen

oförändrad, kan kommaoch rivningsavfall, i tab. 5.14 bliantassom
idag läggsavfallsfraktioner,öka. Anledningen vissaäratt att som

också kom-i bullervallar, troligenpå schakt- och byggtippar eller
ökningenomfattas skatteplikten. uppskattar dRVF attattmer av

2 miljoner10% mörkertal påkan bli 200 000 eller ettton av caca
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dockbedömning ärDennadettapå sätt.idag deponeraston som
osäker.

2000/05tillutvecklingsprognosBygg/rivningsavfall5.14Tab. -
Återv DeponeAvfallsBiologÅtgärd/händelse SummaTotalpåver-som

ringförbränbehandlbehandlFlimängdavfallsutvecklingenkar sn
fdcd-H-.+fbab+c ei ktonsort

9001000001200200l1994Avfallssituationen -
Åtgärder prod ansvarpga -

-25 -14065+165 -låtervinningökad mtrl - -125-40-165+165träflisökad utvinn av ren - 8585 -l+10avfallsbränsleökad utv av -
45O22067053020012000/05Prognos -

-450+120-330Ändring +3301994-2000/05 --
-50%120%-33%165%-"- procent --

000lkiloton dvs.ktonFörkortning: ton.ochvc,Källa: e,
så-hellerinteochschaktmassorochjord-ingår intemängdemaI redovisadedeAnm: rena dylikt.ochbullervallarbyggtippar,ischakt-ochpådeponerasavfalldant som

deponeringenminskarStyrmedel som
sigåtagitbyggsektorn ettrivningsavfall harochbygg-Vad avser

byggvarudekla-utarbetainnebärbl.a.miljöansvarfrivilligt attsom
källsorteraavfall,miljöfarligtomhänderta attbättre av-rationer, att

deponeras.avfallsmängd2000 halvera dentill årochfallet somatt
Kretsloppsdelegationenföreslåråtagandebranschensstöd tillSom

återvin-lagochrivningföremiljöbesikmingobligatorisk omen ny
åta-branschensEffektenrivningsavfall v.ochbygg-ning avav

underlättakunnabör attstyrmedelmed dei jämförelsegande, som
5.15.i tab.uppfylls, visashalveringsmålet

lera,jord,endastvilka deponeras sten,påAnläggningar grus,
skatteplikt.inteomfattaskalkstenochskiffer av

styrmedelolikadeponibehovetpåeffektBygg/rivningsavfall5.15Tab. av-
styrmedelolikaÅtgärd/händelse deponeringMinskadTotalt pgasom

diffavfinfoskattdeponiprodminskaddeponibe-minskar
plan250 rådgivnkrdirektiv taxa2000/05 deponertillhovet ansv

10551010100140Materialåtervinning
5 1053065 10125Flisning

5555015185 60Avfallsförbränning
65 20159035225450Summaikton

4%14%3%20%8%50%100%Andel i procent
1000kiloton dvs.Förk: kton ton.
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5.6 Avfall från energiutvinning

Avfall från energiutvinning utgörs slagg, askor och rökgasre-av
ningsprodukter från koleldning, avfallsförbränning, ved-, flis- och
torveldning oljeeldning. Askor från industrier,samt i regel de-som

på företagens upplag, ingår inteponeras redovisasegna utan som
branschspecifikt avfall i kapitel

Avfallsurvecklingen till år 2000/05

Slagg från avfallsförbränning

Vid förbränning avfall uppstår två fasta avfall vilka hanterasav se-
slagg och rökgasreningsprodukter.parat: Slagg, eller bottenaska

den benämns vid fluidiserad bädd,som bestårtyppannor av av
inert material och del oförbränt material. Mängden uppgår tillen
15-25 vikt-% tillfört avfallsbränsle. Reningsproduktemas mängdav
ca 2-5 vikt-% och sammansättning beror på rökgasreningsmeto-
den. Uttryckt i volym uppgår slagg och reningsproduktema till ca
10 volym-% eldat avfallsbränsle. Skillnaden mellan slagg ochav re-
ningsprodukt är sammansättningen. Slaggen består frak-störreav
tioner och liknar i sin sammansättning medan reningsproduk-grus

finareär aska och stoft.ten reningsproduktenI finns högresom en
koncentration tungmetaller, klorider, oförbränt kol, kalcium till-av

i reningen i slaggenänsats g.
Reningsprodukten är och lättflyktig och bör stabiliserastorr

före deponering. Detta sker vid energianläggningen eller direkt på
deponin. Genom inblandning ellert.ex. slam ifrån den vå-vattenav

reningsprocessen,ta tillsammans med överskottet kalk frånsom av
rökgasreningen bildar fast produkt, kan utlakningen tungme-av
taller i utsträckning hindrasstor g.

Ur slagg det möjligtär utvinna 5% slaggskrot ochatt ca ca
65% slaggrus i olika fraktioner. Skrotet återvinns medan slaggruset
används dock endast på deponiema idag till bygga vägar,att- -vallar för mellantäckning. Overblivensamt slagg, inte kansom an-
vändas på deponin, deponeras/lagras i eller skick iosorterat sorterat

påväntan användas till projekt utanföratt deponin. Försök och
projekt miljömässigt och materialteknisktatt kvalitetssäkra slaggru-

pågår inom Renhållningsverksföreningensset arbetsgrupp Avfalls-
förbränning g.

Främsta anledning till det låga utnyttjandet slaggrus ärav en-
ligt Renhållningsverksföreningen det saknas generella regler föratt
hur askoma tekniskt bör användas och vilken användning till-som
låts från miljösynpunkt. Dessutom bestäms miljövillkoren lokalaav
eller regionala myndigheter varvid olika regler tillämpas. Detta för-
hållande påpekades redan Avfallsskatteutredningen kav som an-
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anvis-ochmyndigheter borde fastställasåg berördaatt normer
undanröjaavfallsråvaror vilket skulleningar för utnyttjandet enav
Danmark harTyskland ochonödiga hinder för användning. Idel

anläggningari och andrasedan lång tidslaggrus använts vägart.ex.
för minska förbrukningenatt naturgrus.av

avfallssorteringbättreTotalmängden slagg kommer genom
avfallsförbrän-nivåöka från 1994 årstroligen inte trots attatt

80% kommauppstår bedömsningen ökar. Av den slagg attcasom
efterhandminskakommerinom år. Skrotandelen attsorteras ett par

avfallsbränslet blir bättre d.sorteratsom

Biobränsleaskor

biobränslen och kolanvänderVad askor från vänneverk somavser
bedömtenligt källa dSvenska Fjärrvänneföreningenhar att ca

skogsbru-fyllnadsmaterial eller iåtervinnas40% borde kunna som
biobränsleaskoråtervinning kol- och ärket före 2005. Dagens av

i sambandUtredningen harinte obetydlig.känd men anses vara
biobränslenanvändningenbedömningen den framtidamed avav

haft tillgång till rapporter:tre

26 septemberupprättad denAskåterföring till skogsmark,
påSkogsstyrelsen1995 Naturvårdsverket ochNUTEK,av

redovisning kun-uppdrag regeringen. Rapporten är avenav
och utveck-planerad forskningskapsläget pågående ochsamt

ling.

skogsmark iför askåterföring till2. Förutsättningar och hinder
1995 på uppdragi septemberskala, upprättad NUTEKstor av

regeringen.av
restproduk-bränslen och3. Förslag till svensk standard för fasta

STGdecember 1995från förbränning, upprättad den 15ter av
Allmänna standardiseringsgruppen.-

pågåttomfattande forskning enligt lEn har, rapport ovan, se-
ochaskomas egenskaperdan 1980-talet och kunskapsläget om

forskningen skermiljöeffekter förbättras efterhand. Huvuddelen av
drivs NUTEK,inom Ramprogram askåterföring som avnumera

detta arbeteSydkraft 1992. Som resultatVattenfall och sedan ett av
fullständigt1996/97 finnas tämligenbör det kring årsskiftet ett un-

kanmiljökonsekvensbeskrivningderlag för göra utnytt-att somen
Askåterföringaskåterföring.jas vid storskaliga försök med är en

biobränslen därmed och eldningdel större uttagett system avav
minstaåstadkommanäringsämnen cirkulerar i kretslopp. För attett

stabiliseradsprids imöjliga skada på det viktigt askanär attnaturen
krossaska. detpellets eller härdad Inomfonn, granuler,t.ex. som

visar:genomförtsekologiska området har åtskilliga försök som
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Risken för kraftig höjning pH-värdet saltutlakning ärsamt0 av
liten granulerad eller härdad aska sprids.om
Risken för nitratutlakning liten vid granulerad aska.är0

o Kaliumsulfat och kaliumklorid löses relativt snabbt.ut
Liten risk för tungmetallhalten i bär och skall öka.att0 svamp

den försöksverksamhetI hittills skett gällande lag-som anses
stiftning inte ha utgjort något hinder för askåterföring. Vidare be-
höver Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens riktlinjer för tillförsel

olika vid askåterföring fastställasämnen med konsistenta gräns-av
värden. Då askåterföringi framtiden troligen kommer bli kom-att
mersiell och storskalig behöver standarder för olika askkvaliteter,
enligt 2 fastställas för underlätta för inblandaderapport attovan,
aktörer. förslag tillEtt sådan standard finns i den Stan-rapport som
dardiseringsgruppen nr 3 Enligt modellberäk-upprättat ovan. en
ning varierar bränsleproducentens kostnad för askåterföring till
skogsmark från 200 kr och uppåt beroende på sprid-tonca per
ningsteknik och logistik. Detta skulle i 1994 års priser öka priset på
skogsflis från 109 kr till 117 kr MWh. innebärFör pannägarenper
detta priset på levererad fjärrvärme skulle behöva höjas frånatt
405‘° kr till 412 kr MWh. De flesta deponerar idagpannägareper
sin biobränsleaska och avfallsskatt på 250 kr bedömstonen per
öka intresset för askåterföring.

Av de framgår förutsättningar för återfö-tre rapporterna att att
biobränsleaskor i princip redan finns och möjligheterna kom-attra

öka. Hur nyttiggörandet askor och slagg utvecklas berorattmer av
dock på vilka kriteria ställs på deras användning. I tab. 5.16som
och 5.17 förutsätts tekniska och miljömässiga kriteria föratt an-
vändning biobränsleaskor finns klara 1998 eller därefter.straxav

Tab. 5.16 Askor och slagg utvecklingsprognos till 2000/05-

Åtgärd/händelse Återpåver- Total Summa Biolog Avfalls Deponesom
kar avfallsutvecklingen mängd vinn behandl behandl förbrän ring
sort i kton ab+c b cd+e+ d fe
Kol- ochbioaska1994 490 okänt 490 490- -
Slaggfr avfallsförbr 1994 330 160 170 170- -
Återvinn kol- bioaska +175 175 -175av o - - -Återvinn sopslagg +55 -55 -55av - -
Prognos2000/05 820 390 430 430- —
Ändring 1994-2000/05 +230 -230 -230- - -
-"- -35%144% -35%procent - - -

Källa: c, d och e kton betyderkiloton dvs. l 000ton
Anm: I redovisademängderingår inte 55 000 specialavfall i form rökgasreningspro-ton avdukter från avfallsförbränning se 5.10.avsnitt heller ingår från industrinaskor

deponeras deras avfallsupplag.som egna

° Medelpriset 1994för 1 megawattimmeMWh levereradfjärrvärmeencrgi.
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Styrmedel minskar deponeringensom

avvaktan på miljökriteria användningI tillåter ökadsom av rena
biobränsleaskor blir deponering eller utnyttjande på miljöprövade
anläggningar de enda tillgängliga och miljömässigt acceptablat.v.
lösningarna. Sådana miljökriteria enligt återgivnabör ovan rap-

dock kunna föreligga inom kan bl.a.år. Kolaskorporter ett par
återvinnas markbyggnadsmaterial för tillverkning be-ochsom av
tongliknande produkter t.ex. cefyll. sådana alternativEn skatt gör

ekonomiskt intressanta idag.änmer

Tab. 5.17 effekt påAskor deponibehovet olika styrmedelav-
Åtgärd/händelse Totalt Minskad deponering olika styrmedelsom pga
minskar deponibe- diffminskad miljö deponi skatt miljö grus

2000/05hovet till deponer 250policy direktiv kr kriteria skatt taxa
Återv 175 75 5kol- bioaska 30 5 60av o
Återvinn sopslagg 55 15 5 3 220 10ur
Summai kton 230 45 10 95 70 3 7
Andel i 100% 20% 4% 41% 30% 1% 3%procent

5.7 Kommunalt avloppsslam

Här ingår slam, och sand från kommunal avloppsreningrens men
också slarnvatten från enskilda avloppsanläggningar tillförssom
avloppsreningsverken via slamsugningsfordon.

Avfallsutvecklingen årtill 2000/05

5.18Tab. Avloppsslam utvecklingsprognos till 2000/05-
Åtgärd/händelse påver- Total Mark Summa Biolo Avf alls Deponesom g
kar avfallsutvecklingen mängd spridn behandl behandl förbrän ring
sort i kton ab+c b cd+e+f d fe
Avfallssituationen 1994 501 030 300 730 680-
Effektivare avvattning -130 -130 -130-
Markspridning +220 -220 -220-
Slamkompostering 0 +100 -100-
Prognos 2000/05 520900 380 150 230-
Ändring 1994-2000/05 -130 +220 -350 -450+100 -
-"- -13% 73% -48% 200% -66%procent -

Källa: c, d och e Förk: kton kiloton dvs. 1000ton.
Anm: I de redovisademängdemaingår inte slam från enskilda avloppsanläggningarsom

direktsprids jordbruksmark.
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totalaDen mängden slam bedöms minska effektivaregenom
avvattning. Användningen slam i jordbruket kunna öka ef-av anses
terhand allt fler uppnår miljökvalitetslam motsvararsom en som
vad överenskommits mellan Naturvårdsverket, och Svens-LRFsom
ka Vatten- och Avloppsverksföreningen. Likaså ökar sam-
kompostering slam med bark, liknandeoch strukturmaterialtorvav
för framställning slamjord. betyder mindre slam behöverDet attav
deponeras. Av de 680 000 slam deponerades 1994 ham-ton som
nade 50000 på 120-tal slamtippar. Mängden dockärton ettca
mycket osäker.

Styrmedel minskar deponeringensom

Många och avloppsverk efter minska slamdepo-strävarvatten- att
neringen. Hårdare deponikrav och avfallsskatt kommer drivaatten
på detta arbete.

Tab. 5.19 Avloppsslam effekt på deponibehovet olika styrmedelav-
Åtgärd/händelse Totalt Minskad deponering olika styrmedelsom pga
minskar deponibe- minskad miljö deponi skatt avf diffaccept
hovet till 2000/05 deponer policy 250direktiv kr Ärla mfl plan taxa
Effektivare avvattning 130 0l 40 70 l 0
Markspridning 220 20 5030 110 10
Slamkompostering 100 5 25 40 20 10
Summaikion 450 35 95 160 130 10 20
Andel i 100% 8% 21% 36% 29% 2% 4%procent

Förk: kton kiloton dvs. l 000ton.

alternativDe ökade deponikostnader blir eko-som genom mer
nomiskt intressanta avvattning eller kompostering.är Det blirt.ex.
också ekonomiskt fördelaktigt betala transportbidrag tillatt utmer
slammottagare och bekosta för lagring slammet mellanatt ytor av
spridningssäsongema. Okad användning i jordbruk förutsätter att
överenskomna avtal kan fullföljas och odlingsjorden kan tillfö-att

slam uppfyller ställda krav. Användningen slamkompostras som av
till del kommunen själv då kompost kan vidanvändasstyrs stor av

parkförvaltning, vid anläggningar, för sluttäckning avfallsupplagav
och liknande ändamål.

5.8 Industriellt avloppsslam

Med industriellt avloppsslam slamliknande avfall från be-avses
handling avloppsvatten i reningsverk, vilka vanligtvis ochägsav
drivs företagen själva, från reningsanlägg-där slammetav men
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ningen omhändertas kommun eller privat avfallsaktör. Industri-av
ella slam redovisas i kapitel 6även för branschspecika avfall. Dessa
slam omhändertas i regel företagen själva. Någon klar gränsav
mellan de två kategorierna finns inte.

Avfallsutvecklingen till år 2000/05

Tab. 5.20 Industrislam utvecklingsprognos till 2000/05-
Åtgärd/händelse påver- Total Mark Summa Biolog Avfalls Deponesom
kar avfallsutvecklingen mängd spridn behandl behandl förbrän ring
sort i kton ab+c b cd+e+f d fe
Avfallssituationen 1994 230 45 185 0 185-
Effektivare avvattning -50 -50 -5O-Markspridning +5 -5 -5-Biologisk behandling +50 -5-
Prognos 2000/05 180 50 130 5 125-
Ändring 1994-2000/05 -50 +5 -55 +5 -60-
-"- -22% 11% -30%procent -32%-

Källa: c, d och e Förk: kton kiloton l 000ton.
Anm: I mängdemaingår inte specialavfallse avsnitt5.10.

Mängden industrislam minskar bl.a. effektivare avvatt-genom
ning minskar slamvikten och underlättar hanteringen påsom av-
fallsupplagen. Rena och näringsrika slam kommer hållas avskil-att
da så de kan användas i jordbruk. Enkel komposteringatt av rena
slam, blandat med bark eller parkavfall, kommert.ex. öka. Så-att
dan kompostering bör kunna erbjudas såväl kommunalaav som

Åtgärdernaprivata avfallsaktörer. deponeringengör minskar.att

Styrmedel minskar deponeringensom

De åtgärder företagen redan vidtar för minska slamdepone-attsom
ringen kommer bli motiveradeän vid införandeatt skatt.mer av en

Tab. 5.21 Industrislam effekt på deponibehovet olika styrmedelav-
Åtgärd/händelse Totalt Minskad deponering olika styrmedelsom pga
minskar deponibe- minskad miljö deponi skatt avf diffaccept
hovet till 2000/05 deponer policy direktiv 250 kr Ärla mfl plan taxa
Effektivare avvattning 50 10 10 20 10
Markspridning 5 l l 2 l
Biologisk behandling 5 l l 2 l
Summaikton 60 ll 12 23 2 1 11
Andel i 100% 18% 20% 38% 3% 2%procent 18%

Förk: kton kiloton dvs. 1000ton.
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industriavfallbranschspecifikt5.9

följd företa-direktinteMed detta avfall ärrester avenmenas som
plast,sig träpallar, kartonger,verksamhet.specifika Det rörgets om
indu-städsopor frånrivningsmaterial,filter,plâtburkar, trasor,

Avfallenverksamheter.uppstår i de flestastriytor om-m.m. som
avfallsaktörer.kommunala eller privatahändertas oftast av

år 2000/05Avfallsutvecklingen till

2000/05tillbranschspeciñkt induslriavfall5.22Tab. prognos-
Åtgärd/händelse Avfalls DeponeMaterial Summa Biologpåver- Totalsom

ringbehandl behandl förbränmängd återvinnavfallsutvecklingenkar
fcd+e+f dbi kton atH-csort e

305 8l 05 5660 40 l 120Avfallssituationen 1994 1
-40-20-60-120 -60Avfallssnål produktion

-5 -10+15 5lProdansv kart/plast/mm --
O -40+50 -50 -1rod fordonsdäckansv -

-80-20+100 -100Materialåtervinning
-200+200OUtvinning avfallsbränsleav

5 450 440645 8952000/05 1 540Prognos
Ändring +145 -370+105 -2251994-2000/05 -120 -

-46%48%-7% 19% -20%-"- procent -
l 000Förk: kton kiloton dvs.Källa: c, d och e ton.

industrikontoroch liknande verksam-000 från partihandel,Anm: I mängdeningår 200 tonÅtervirming bilfrag-verksamhet inklusivemetall från industriellheter. skrot ochav
redovisasi kapitelmentering

Åter-produktion.avfallssnålareminskarTotalmängden genom
och däck ökar. Avsätt-material, förpackningarvinningen olikaav

materialbolagdeoch däckningen för förpackningar garanteras av
Brännbartåtervinningsmäl.producentemasskall uppfylla av-som

i avfallsvärme-för energiutvinningfall för sig och användssorteras
Deponeringen minskar.verk.

deponeringenStyrmedel minskarsom

viktigaremiljöskydd alltavfallshantering ochindustrin blirFör en
miljöprofil.tydligfler företag vill skapastrategisk fråga och allt en

konkurrensfaktor och alltbetydelsefullMiljöfrägoma ses som en
miljö- ochhanterasavfall främst börfler inser betydelsen att re-av

kostnad.nödvändigtvis till Dennariktig och inte lägstasursmässigt
arbetsmiljögodanställda meddrivs ofta på deutveckling somav

godföretag medtillhöratillfredsställelsenockså inkluderar att ett
avfallsfrågorna.ordning på miljö- och
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5.23 styrmedelTab. branschspecifikt industriavfall effekt olikaav-
Åtgärd olika styrmedelmin- Totalt Minskad deponeringsom pga

diffskar deponibe- minskad miljö prod deponi skatt avf
2000/05 250hovet till deponer policy direktiv kr plan taxoransvar

5 5Avfallssnål prod 0 l 0 l 04 l
5 5 5Materialåtervinning 30 35 5 l 0 l 0l l

Avfallsförbränning 60 60 60200 20
65Summai 25 120 10kIon 370 70 80

18% 3%100% 19% 7% 22% 32%Andel i procent
Förk: kton kiloton dvs. 000l ton.

Miljöpolicy och producentansvar blir drivkrafter för avfallssnål
produktion, ökad källsortering och återvinning. Avfallsskatten och

direktiv driver på från de-utvecklingen avfallet bortsamt styrnya
ponering till förbränning energiutvinning.med

0l Specialavfall

Specialavfall samlingsbegrepp för miljöfarligt avfall ochär ett an-
specialavfall. specialavfall inkluderas förorenadI ävennat annat

jord från sanering markområden och tippar.av

5.10. l Miljöfarligt avfall

Avfallshanteringen regleras i förordningen 1985:841 miljö-om
farligt avfall. Miljöfarligt avfall definieras i 2 § i förordningen. För-
ordningen kompletteras Naturvårdsverkets vägledande förteck-av
ning. Sverige står dock i begrepp införliva direktiv 91/EU:satt
689/EEG farligt avfall med tillhörande förteckning farligtöverom
avfall 94/904/EG. Genom detta direktiv kommer benämningen
miljöfarligt avfall med farligt avfall. förordningEnersättasatt ny

innehåller bestämmelserna i direktivet med tillhörandesom av-
fallsslag under utarbetande inom regeringskansliet.är

Miljöfarligt avfall oljor,exempelvis kasserade lös-utgörs av
ningsmedel, frätande vätskor, bekämpningsmedel tungmetall-samt
haltigt och liknande avfall från industriell verksamhet.annat

årAvfallsutvecklingen till 2000/05

SCB:s meddelande 9201,I avsåg 1990 års statistik,som anges
mängden miljöfarligt avfall kommunerna tillmottogssom av

16-12094
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208 000 1993För har denna mängd enligt SCB:s meddelandeton.
9501 minskat till 197 000 Mellan 1990 1993 oljeav-och harton.
fallet minskat till tredjedel medan lösningsmedelsavfall frä-samten
tande och metallhaltiga avfall har ökat 5-7 gånger. SOU 1992:45l
"Miljöfarligt avfall, och riktlinjer" uppskattas mängden mil-ansvar
jöfarligt avfall till 328 000 Då ingår avfalläventon. mottassom av
företag med tillstånd miljöfarligtomhänderta elleratt exportera av-
fall. Hur mängden förändras svårt bedöma.är att

Faktorer innebär mängden minskar industrinäratt attsom ge-
val metod och råmaterial strävar denna riktning. Miljöfar-nom av

ligt avfall måste miljöskäl omhändertas på kvalificerat vil-sättettav
ket kostsamt för företagen. ligger i intresseär Det samhälletsäven

genereringen minskar. Orsaker kan öka mängden avfall äratt som
ökade reningskrav på industriutsläpp och klassningskriteriemaatt
för miljöfarligt avfall ändras. sistnämnda kan innebäraDet att
fler avfall klassas miljöfarliga och mängden ökar dennaattsom av
anledning.

Styrmedel för minska deponeringenatt

Av insamlat miljöfarligt avfall deponeras främst sådana avfall som
fasta eller obrännbara.är Naturvårdsverket fördet helaattuppger

landet kan sig 100 000 årröra deponeras. Dettonom ca per som
gäller metallhaltigt avfall uppstår vid ytbehandling ocht.ex.som en
del färgavfall. Avgiften för deponering metallhydroxidslam lig-av

på 000l till 100 kr1 För miljöfarligt avfall finns iton.ger per re-
gel starka ekonomiska incitament för undvika deponering.att

5.10.2 Annat specialavfall

Med specialavfall avfall inte klassificeras mil-annat menas som som
jöfarligt på grund särskilt hälsofarliga och/eller miljö-men som av
störande egenskaper ändå bör speciellhanteras med ochomsorg
försiktighet. Till kategorin hör riskavfall från sjukvård, asbestavfall,
viss förorenad jord, vissa färgslam m.fl.

F örorenad jord

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelser och kommuner
genomfört nationell kartläggning förorenade områden, s.k.en av
efterbehandlingsobjekt. Kartläggningen omfattar deponier, mark-
områden och sediment förorenats industriell ellersom av annan
verksamhet. Hittills 2 000har misstänkt eller bekräftat förorena-ca
de områden identifierats. Utöver dessa finns ytterligare antalett tu-

områden kommer identifieras i de inventeringarattsen som som nu
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pågår. Många dessa områden så förorenade de behöverär attav
efterbehandlas saneras.

efterbehandlingarDe hittills genomförts har framför alltsom
inneburit uppschaktning och deponering obehandladeav massor,
vilketi praktiken innebär flyttar problemen. Strävan efteratt man
hushållning och återanvändning bör i stället val sanerings-styra av
metod. Metoder möjliggör återanvändning jord bör priori-som av

framför schakming deponering.och efterbehandlingenFörteras att
skall effektiv och meningsfull bör föroreningama i ivara massorna
första hand destrueras så jorden kan återanvändas. Deponeringatt

obehandlade bör endast förekomma det inte finnsnärav massor
någon fungerande behandlingsteknik. Tillgång till behandlingstek-
nik och behandlingskapacitet förutsättning för utveckling iär en en
linje med kretsloppsprincipen. Den avgörande faktorn för eta-en
blering och utveckling behandlingstekniken dock den faktis-ärav
ka efterfrågan på behandling.

Deponering i dagsläget betydligtär billigare behandling.än
Ett införande avfallsskatt skulle positivt stimulera efterfråganav en
på behandlingsmetoder reducerar mängden behö-som massor som

deponeras. Det skulle tydlig signal till såväl företagdever vara en
har de förorenade problemägama behand-som massoma som

lingsföretagen kretsloppsprincipen bör gälla för dettaävenatt om-
råde. skulleDet incitament för företag med efterbehand-ettvara
lingsproblem aktivt söka efter och stödja forskning och utveck-att
ling behandlingsteknik samtidigt behandlingsföretagenav som
skulle ha lättare konkurrera med deponering.att

En avfallsskatt skulle å andra sidan kunna leda till intressetatt
för överhuvudtaget genomföra saneringar minskar. Om denatt
tänkta åtgärden endast flytta den förorenade jordenär till de-att en
poni, kan det dock i många fall ifrågasättas inteändå börom man
avvakta åtgärden.med Med tanke på det vid behandling frågaäratt

teknik och resultatet åtgärden inte helt klarlagd, ris-ärattom ny av
kerar behandling få deponera jorden och därmed be-trots attman
lastas skatt. Detta kan leda till efterfrågan på behandlings-attav en
teknik ändå uteblir. Det föreligger dessutom osäkerhetännu en om
vilka krav bör uppfyllas för få använda jorden i ställetatt t.ex.som
för deponera den.att

Naturvårdsverket kommer under hösten 1996 riktvär-att ange
den för förorenad jord. börDessa komma undanröja den osä-att
kerhet idag finns huruvida den behandlade jorden kansom om
återanvändas.

Utredningen konstaterar det finns starka förskäl skattenatt att
skall gälla förorenad jord.även Den osäkerhet föreligger med-som
för dock skatten kan intäkt för inte vidta nödvän-att tas attsom nu
diga saneringar respektive investeringar i teknik. Förorenadeny
jordar från efterbehandling områden förorenats in-av som genom
dustriell verksamhet föreslås därför bli skattebefriat. Fr.o.m. år
2002 bör dock och tillgänglig teknik finnas förore-gör attny som
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då ocksånad jord inte behöver deponeras. Skattefriheten bör upp-
höra.

vis-för 2000/05 riskavfall från sjukvård ochI antasprognosen
produktion,specialavfall minska avfallssnålkomma attsa p.g.a.

omkringmedan mängden förorenade uppskattas öka medmassor
förutsätts ef-100 000 Reningstekniken för förorenadeton. massor

tillnågra år ha utvecklats så långt kanter att massorna renas en
deponering.miljökvalitet tillåter andra alternativ änsom

Asbest

isolerings-Asbestavfall, bestående Omhändertagna takplattor, rör,av
skall häl-material från ombyggnader och rivningsarbeten, avm.m.

soskyddsskäl möjligt täckas. Hanteringendeponeras ochsnarast
för-skall ske i med Arbetarskyddsstyrelsensöverensstämmelse

fattning råd 87:3.AFS 1986:22 och Naturvårdsverkets allmänna
får dessutomAsbest inte blandas med avfall och kräverannat en

specialhantering där avgifterna i regel ligger på 300-500 kr per
för asbest-avfallsskatt ovanpå denna avgift ökar riskenEn attton.

anläggning. Asbestavfallet inte omhändertas på eller pårätt sätt rätt
föreslås därför vidare bli skattebefriat.tills

till 2000/05Tab. 5.24 specialavfall deponibehovAnnat prognos om-
Åtgärd/händelse Biolog Avfalls Deponepåvcr- Total Material Summasom

förbrän ringkar avfallsutvecklingen mängd återvinn behandl behandl
fson i kton ab+c b cd+e+f d e

3 100Avfallssituationen 1994 140 okänt l 40 l 0 0
-20Avfallssnål -20produktion -20
+25+75Tillkommer förorenadjord +100 +100

85 1052000/05 220 30Prognos 220 -
Ändring +51994-2000/05 +75 0+80 +80-

5%5 750% 0%—"— 57% 7%procent -
kton kiloton dvs.1000Källa: d,e Förk: ton.
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Konsekvenser påskattav en

branschspecifikt avfall

6.1 förMetod konsekvensvärdering

I kapitel 6 visas hur avfallsskatt på 250 kr exklusiveen moms en--
ligt det förslag redovisas i kapitel 3 och i kombination medsom -
andra stynnedel, bedöms påverka hanteringen och deponeringen av
branschspeciñkt industriavfall de 8-10 åren framöver.närmaste

skattenFörutom ligger följande drivkrafterstynnedel och till
grund för analyserna:

Producentansvar för olika och förpackningar.0 varor
Naturgrusskatt.0
Naturvårdsverkets "Aktionsplan Avfall".0
Naturvårdsverkets "Mål för särskilda avfallsslag".0
Ökade krav på deponering i fonn förslag till deponidi-0 av nya
rektiv i Naturvårdsverkets Allmänna råd.

Företagens miljöengagemang.o

Påverkan skatt och övriga styrmedel visas i formav av prog-
för de vanligast förekommande avfallsslagen inom 10 olikanoser

industribranscher. Redovisningen sker branschvis. Den individuella
påverkan olika styrmedel visas avfallslag för avfallslag i avsikt attav
så långt möjligt isolera och värdera enbart skattens påverkansom
på avfallsutvecklingen.

Prognoser, bedömningar och analyser vissa branscherrörsom
och vissa avfallsslag osäkra eftersom det saknas tillförlitligär och
tydlig statistik. Det underlag det bästa funnitsanvänts ärsom som

tillgå i dagsläget. Prognoserna har underhand diskuterats medatt
Naturvårdsverket för så långt möjligt samordnas med bedöm-att
ningarna i "Aktionsplan Avfall".

Industriavfall från de lO branscher beskrivsi kap. 6 "branschspecifiktbenämnssom av-
fall, varmed produktions-eller processavfall mängdoch sammansälmingtillavses vars
huvudsakligdel beror olika industribranschersspeciellaverksamhet.
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miljö6.2 Behandling, ekonomi och

avfallsmängdpå deponerad6.2.1 Effekt

blideponeringen beräknaspåverkarEffekten de styrmedel somav
1,75industrins avfall minskar medärliga deponeringendenatt av

fördeponiskatten bedömsmiljoner före 2005,ton svara cavarav
be-jämförelse35%. Uttryckt i0,64 miljoner ellerton en annanca

nuvarande avfallsde-föreslagen skatt blidöms konsekvensen attav
2005.18% föreminskar medponering på 3,46 miljoner ton caca

2000 och 2005deponering6.1 Branschspecifikt avfall minskadTab. -
1993/95på konjunkturlägetolika styrmedel, baseratp.g.a.
olika styrmedelMinskad dep i kton 2000INDUSTRI Depo Minskad depo- pga

ökad skattmiljö depBRANSCH nering neringi kton nypr.ansv
250kunsk teknik kr1995 2005 åv-kril dir2000 stvrn

2 15 0 0 1Gruv/mineral l 10 10 1
5 3 4 1325 0 3 0Livsmedelind 0 40 8 1

0 0 1 15 10 1 1Textil/läder 30
1 1350 6 1 0 1Trävaruind 110 20
8 66415 65 36 0 14Massa/papper 960 190

525 5 0 0 2 1Kemisk ind 180 10
450 154 0 14 0 194Jord/sten 530 375 13

1518115 570 50 0 11Stål/metall 900 24
6 6 175 105 17 5 0Verkstadsind 290 0

Övrig 5 5 2 2 4100 20 3 7 0industri
|1995 I l ISumma 3 460 I I I l

115 55 40 330Minskn 830 290 02000 kton I
1% 10%8% 3% 0% 2%Minskn 2000 % 24% l

95 640170 802005 750 390 370Minskn kton 1-
2% 18%5% 3%2005 % 51% 11% 11%Minskn -

m.fl. Förk: klon kiloton1 000Källa: a, i ton.
2000avfall understigandeingår 1 schaktmassorochAnm: Imängdema i tabellen ton

miljoner jordavfallssandoch2719miljoner gråberg,23 miljonerår, 2 tontontonper
300000 lera,skiffer, ochkalksten.3 sand. sten,samt ton

branschspecifikt avfall6.2.2 skatteintäkter för

Skattebdriade avfall
avfallsskattbefriade frånvidare föreslås bliavfallsslag tillsDe som

mil-på 1,28sig mängdi tabell 6.2.sammanställs Det rör caom en
år 2005 hainförs. beräknasjoner år Mängdenårston det skatten

avfalls-avfall såsomminskat till 395 000 årston. Undantagnaca
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sand, gräberg, jord, kalksten deponeras på separatam.m. som upp-
lag ingår i sammanställningen

6.2Tab. Sammanställning avfall böröver skattebefriast.v.som

Skatlebefriade Gruv Mass Kem Stål Verk Summa
avfallsslag sort i kton ind ind ind ind ind 1998 2005
År 1228 2001-
Fluorhaltigt slam 10 10
Jämhaltigt stoft 100 100
Grönlutslam 100 100
Returñberavfall 50l 501
Avsvärtningsslam 100 100
Askor från eldning avsvärtningsslam 45 45av
Oorganiska metallhaltiga slam 58 58
Metallurgiska slagger 63 5 635
Gjuterisand 50 50
År 2005
Fluorhaltigt slam 10 01
Grönlutslam 100 00l
Avsvärtningsslam l 00 100
Oorganiska metallhaltiga slam 58 85
Metallurgiska slagger 100 100

Summa 2005 i 1000-taJs år 395110 85 635 50 1215ton per
Summa 1998 i 1000-ta1s år 10 200 85 100ton 3Sper

Skatteintdkter

En avfallsskatt på 250 kr avfall införs den januariltonper som
1998 beräknas för branschspeciñkt industriavfall 380 mkr ige ca
skatteintäkter under 1998, vilka minskar till 370 mkr år 2005.ca
Intäkterna nettointäkterär efter skattebefriade avfall frånräknats.att

Tab. 6.3 skatteintäkter för branschsp. avfall 1998, 2001 och 2005 depo--niprognos 2000/05 baserat konjunkturläget 1993/95

Årtal Gruv Livs Text ÖvrTrä Mass Kem Sten Stål Verk Sza
ind ind ind ind ind ind ind ind ind ind mkr

Depon i kton
År 1993/95 110 250 30 110 960 530180 900 290 100 3 460
År 1998 0 210 20 90 420 80 150 280 190 80 5201
År 2005 90 170 20 60 390 70 80 360 180 70 l 490
Skatteint i mlcr
1998 250 kr 0 53 5 23 105 20 38 70 48 20 380
2005 250 kr 23 43 5 15 98 18 20 90 45 18 370

Anm: Beloppen exklusive skatteavdragi tab. 6.2. Utöver angiven skatt tillkommeranges
1998skatt 100mkr för 400000 konventionelltavfall i kapitelca tonca
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skattenkostnadsökning6.2.3 Industrins g.a.p.

till bran-i förhållandeindustrins kostnaderSkatten kommer ökaatt
1998årgenomsnitt 0,15%1994 med ischemas förädlingsvärde

ök-enskild verksamhet kanSett påoch med 0,12% år 2005. en
bilarfragmenterarexempelvis företagningen bli Förstörre. som

med l,5-2%.ökar förädlingsvärdet

förädlings-industrins2005 i relation till6.4 Skatteutgift 1998 ochTab.
1993/95konjunkturlägetvärde 1994, baserat

250Beskattad skattesats krBranschens depIndustribransch tonper
ÖkadÖkad2005 Mlcr Mkr1998förädLvärde

2005 utg%utg%19981994 mkr/år kton kton
25 0,58%0 0,00%0 90Gruv- och mineralutv 4 300

0,17%50 0,21% 4024 100 210 170Livsmedelsindustri
5 0,13%5 0,13%20Textil- olädervaruind 3 800 20

15 0,12%0,16%90 60 20Trävaruindustri 12 700
0,25% 0,23%105 100420 390Massa- pappersind 42 700o

15 0,04%0,06%70 2034 800 80Kemisk och likv ind
0,30%0,61% 20150 80 406 600Jord- stenvaruind0
0,52%0,41% 907017 200 280 360Stâl- metallverko

450,04% 0,04%50200 190 180Verkstadsindustri 120
Övrig 15 0,25%0,33%206 000 80 70industri

0,14%0,14% 370520 490 380Summa 272 400 1 1
angiven skatt tillkommertab. 6.2. UtöverBeloppen exklusive skatteavdragiAnm: anges

i kapitel400000 konventionelltavfall1998skatt 100mkr för tonca ca

3 Allmänt

6.3.1 Industribranscher

i avsnitten nedanredovisas för sigindustribranscherDe som var
totalt 8 325 arbets-Industrierna omfattarsammanställs i tab. 6.5.

608 000 anställda.ställen sammanlagtmed över
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1994SNI-indelningenligtIndustribranscher6.5Tab.

sysselsattaArbetsställenenligtIndustribranschSNI
1994AntalAntal 1994SNI-indelningkod
6297156mineralutvinningsindGruv- och10-14

59 940834Livsmedelsindustri15-16
81811279lädervaruindustriTextil- och7-191

28 734692Trävaruindustri20
43 828250pappersindustriochMassa-21
45 414912industrioch grafiskFörlag22
52 138715industri23-25 och likvKemisk
15 747375mineralprodIcke metalliska26

11832174gjutningmetallverk inklStål-27 0
292 3075273gjuterierVerkstadsindustri inkl28-35

55018411Övrig industri36-37
608 2233258Summa

9501.SM1994,I 22IndustristatistikKälla: SCB,
omfattasinte.ochfiskeskogsbrukjordbruk, jakt.Anm: Branschema

19951994 eller1993,Avfall år6.3.2

Källor

omhändertagandeochmängderavfallsslag,kartläggningenVid av
underavfallssituationenbeskriverDessaflera källorhar använts.

valvarförutgångspunkterolikautifrån delvis ettochskilda år
iurvalet harVidfåttibland harkälluppgifter göras.bland dessa

frånutredningentilluppgifter lämnatshand tagitsförsta re-som
19941993,uppgifter kanbranschorganisation. Dessaspektive avse

bransch-ingår iinteavfallsådana1995.fall Föri någotoch som
förvaltsstatistikSCB:sharpromemorior och rapporteregnaemas

åstadkomma1993 Förc.returråvaroravfall ochindustrins att en
omhänderta-och derasavfallsslagenuppdelningdetaljerad avmer

statistikårs1993grundade påspecialstudier ut-gande har ett par
valtsuppgifterDeutredningen.beställningSCB påförts somavav

med Na-möjligtså långt stämtsbetänkandet hariingå avatt som
verksamheter.industriellapåoch dessturvårdsverket experter

kontrolleraochbearbetapånedhar lagtsarbeteEtt att av-stort
mängderkällor,industriavfallensbeskrivasyfteifallsstatistiken att

intedetta kanrättvisande Trotspå sätt.omhändertagandeoch ett
såemellertidredovisning görs äruteslutas. Denfelaktigheter som

Beträf-statistik.tillgängligmedgår kommai dagslägetlångt det att
föreslåuppdragiNaturvårdsverket lavfallsstatistik har attfande
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omfattning, inriktning och EU-anpassning för den framtida avfalls-
statistiken projekt FAST.

Avfallsmängdfrân olika branscher

Med branschspecifrkt industriavfall produktions- elleravses pro-
cessavfall mängd och sammansättning till huvudsaklig del be-vars

på de olika industribranschemas speciella verksamhet.ror Utöver
branschspecifrkt industriavfall uppkommer i samband med produk-
tionen konventionelltäven och miljöfarligt avfall vilka be-närmare
skrivs i kapitel De branschspeciñka avfallen dominerar med ca
15 miljoner eller 96% totahnängden.ton av

Tab. 6.6 Avfall i kton/år från respektive industribransch 1993-95

Industribransch enligt Miljöf Br Konv Summa Andelspec
SNl-indelnirg avfall avfall l avfall 1 kton br spec
Gmv- och mineralutvinningsind 2 2 10l 48 159 69%
Livsmedelsindustri 1 998 82 1 081 92%
Textil- och lädervaruindustri l 25 7 33 76%
Trävaruindustri 3 5 987 14 6 004 100%
Massa- och pappersindustri 14 2 475 98 5872 96%
Kemisk och likv industri 42 325 56 423 77%
Jord- och stenvaruindustri 3 4 l 036 5 045l 99%
Stål- metallverk 66 2 512 50 2 628o 96%
Verkstadsindustri 66 1 223 100 1 389 88%
Övrig industri 1 315 4 320 98%
Summa kton procentandel 200 15 000 460 15 700 96%resp

Källa: a, i m.fl. Förk: kton kilotonl 000ton.
Anm: I mängdemai tabellen ingår inte l schaktmassoroch avfall understigande2 000

ton/år,2 19miljoner gråberg,23miljoner avfallssand 2,5och miljonerton jordton ton3 300000 sand,lera,skiffer,samt ochkalksten.ton sten,

Utöver de mängder i tabellen eller i anslutandesom anges an-
märkningar uppstår mängd andra avfall. Det gällerstor gödsel,en
urin, skörderester från jordbruk i regel återbrukas im.m. som an-
slutning till jordbruksverksamheten. Vidare uppstår mängdstoren
Stubbar, sly och liknande drivningsrester från skogsbrukgrenar,
vilka oftast lämnas kvar i skogen förrester förrnultning. Dessutom
uppkommer 5-10 miljoner överskottsjord, vegetationsresterton

från anläggningsarbeten. Dessa läggs ofta tillbakam.m. i si-massor
dotagen eller placeras i schaktmasselager för användning.senare

Avfallets omhändertagande med olika metoder

Tab. 6.7 visar med vilka metoder olika avfall omhändertas. För mil-
jöfarligt avfall saknas uppgift omhändertagande i SCB:som sta-
tistik. Avfall innehåller föreningar vissa metallersom utgörav ca
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tab.visas imängdi regel. Av denoch deponeras60 000 årston som
och 24% depo-33% förbränns41% återvinns,6.7 kan attman se
energiutvinningskerförbränningendelenStörre genomavneras.

vedavfall.flis ochmed bark,

1993/95branscheri olika ind.avfallOmhändertagande6.7Tab. av

i ktonOmhändertagandesortstribransch enligtIndu
Summaåterför kompodepo annatSNI-indelning
kton 1omh 4Stering vinnnering bränn

l 59551 4mineralutvinn 2Gruv- och
08169 155 61849290Livsmedelsindustri
3330lädervaruindustri 3Textil- och

6 00442 474404 1121 3Trävaruindustri
5875 2208950 121 412pappersindustriMassa- och
42313854 2229likv industriKemisk och
045l8l 7 48533 7stenvaruind3ochJ0rd-
628227 2l 42395 244metallverkStål- 0
3892 196361 3360Verkstadsindustri

Övrig 32072105 143industri
15 7006 400 300S 150 1003 720Summakton

100%2%0,6% %24% 33% 41Procentandelav summa
00kilotonlFörk: ktonKälla: a, i m.fl. ton.

2 19000 ton/är,understigande2och avfallingår inte 1 schaktmassorImängdemaAnm:
0003 30027 miljoneravfallssandoch23 miljonermiljoner gråberg, samttontonton

lagring.främstomhändertagande4 Annatsand,lera, skiffer, ochkalksten.ton avser

Deponering

mängd depo-deponier. Av den250-300Industriema har somegna
hus-avfallet främstkonventionella30% dethamnar avneras ca

deponierindustriemaspårivningsavfallbygg- ochhä1ls-, egna
kommunalt ellerdrivstill deponiermedan förs annanresten avsom

70% till in-gäravfall deponerasbranschspecifiktAvägare. casom
huvudsak kom-till iförsdeponier medandustriemas restenegna

avfallsupplag.munala

1993/95arbetsställetutanförDeponering inom och6.8Tab.

%IntExternTotalt Interntinom industri-Avfallsslag uppkommersom
a/a+bba+b 1SNI-kod 10-37branschermed a

30%280400 120Konventionella avfall
70%0002 320 l3 320Branschspeciñkaavfall 2 3
66%2802 440 l3 720procentandeloch totalSummor

kiloton1 000ktonFörk:Källa: a, i m.fl. ton.
miljo-2 Ca 19ingår inte.årmindre 2 00avfallAnm: l Schaktmassor än tonsamt perca ingårjord27 miljoneranrikningssandoch23 miljonergråberg, tontonton cacaner ingår inte.skiffer, kalksten300000 sand,lera,inte i mängdema.3 Ca sten,ton
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Konventionellt avfall inklusive miljöfarligt avfall
Konventionellt avfall uppstår inom alla industrier fördelaroch sig
med cirka tredjedel på vardera hushållsavfall, bygg/rivningsavfallen
och övrigt branschspeciñkt industriavfall. miljöfarligtAven avfall
uppkommer i de flesta branscher. Konventionellt avfall lämnassom
till deponering, vilket huvuddelen, ingår i mängdemaär iextem
kapitel Därutöver deponeras på 120 000 på in-rest tonen ca
dustriemas avfallsupplag. Industristatistiken hur dennaöveregna
mängd fördelas och behandlas dock osäker. har därförär Den ute-
lämnats i redovisningen vilken därmed begränsas till endast
branschspeciñkt industriavfall.

6.4 Gruvor och mineralutvinning

6.4.1 Nuvarande avfallssituation

Branschen omfattar anläggningar för brytning och hantering av
kol, metall- och järnmalm, sand,torv, naturgas, sten,uran, grus,
kalksten, lera, salt och liknande mineral. Rester uppstår vid ut-som
vinning kalki fonn kalkslam, läckningsrester redovisasav av m.m.
under avsnittet jord- och stenvaruindustrin.om

Tab. 6.9 Gruvor och mineralutv nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl Ia S:a slut Biol För- Deposom
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni 1ger
SNI 10-14 sort i kton a+b+c b d+e+f d fa e
Fluorreningsavfall 10 10 10
Jämhaltigt stoft 100 100 100
SummaSNI 10-14 110 110 110

Källa: a, i m.fl. Förk: kton ki1oton1 000ton.
Anm: 1 inom branschenfinns 15 deponier 5 konventionelltavfall. 19mottarca varav camiljoner gråberg,23 miljoner avfallssand 27och miljoner jord visasinte.ton ton ton

Vid framförallt malmbrytning uppstår årligen 19 miljonerca
gråberg, 27 miljoner jord och andra återförston tonca massor som

till och dagbrott eller till upplag. Gråberget,separatagruvor som
förekommer i till block, jorden schaktas ellermeterstora samtupp

bort försprängs frilägga malmfyndighetema. Ca 2 miljoneratt ton
berg och jord används för lokala anläggningsarbeten det lo-men
kala behovet mindreär tillgången.avsevärt Vid bortforsling frånän
malmfälten Kiruna och Malmberget begränsas möjligheten attav
järnvägen måste utnyttjas för malmtransporter. Vidare uppstår ca
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sulñdmalmsbrytningochoxid-frånavfallssand23 miljoner ton
Avfallssandenanrikningsplatsen.tillanslutningideponerasvilken

malmendäravskiljningsprocessochanriknings-efteruppstår en
restprodukterdessamm. Utöverkristallstorlek lned tillmals

visasprocessavfall vilka110 000avfall deponerasoch annattonca
tab. 6.9.i

ideponeringminskadför6.4.2 Prognos

Grâberg

alltkangruvbrytning. DetfrånbergrestergråbergMed varaavses
mineral-så lågainnehållermaterialbergmaterial tillfrån rent som

obe-endastfinnsutvinna dessa. Detlönsamtdet intehalter är attatt
övervägandeTill alltmaterial.utnyttja dettamöjlighetertydliga att

avfallsskatt där-Eftersomdärför deponeras.materialetmåstedel en
påintefall, bör skatti dettaeffektstyrande tas utför inte har någon

årligengråbergmängdermycketsiggråberg. Det rör stora somom
anslutning tilluteslutande iprincipskeriDeponeringendeponeras.

anläggningar därdärför deföreslårUtredningen att en-gruvoma.
skatteplikt.omfattasskallintegråberg deponerasdast av

slamluorhaltigtF

stoftförutomavgårjämmalmspelletsVid tillverkning somen gasav
mångamedi likhetGasen måste,fluor.gasformigtinnehålleräven

skerföre utsläpp. Dettaprocessindustrin,frånandra rökgaser renas
grundPåuppkommer.fluorhaltigt slamvarvidvåtrening ettgenom

saknasteknikpå grundfluorinnehåll, och attslammets attavav
slam-utnyttjaacceptabeltmiljömässigt sättpååtervinna eller annat

bedömsomfattning,begränsadi mycketmöjligenänmet, annat
omhändertagande. Dettamiljösynpunkt bästafråndeponering vara

skattebefriat.blividaredärför tillsavfall föreslås

stoftJärnhaltigt

innehållandeavgårjämmalmspelletstillverkningVid gasenav
stoft depone-avskiljtochföre utsläppstoft. Gasenjämhaltigt renas

avfalletgradvilkenikunskapnärvarandeförsaknasDet omras.
pådrivaeventuelltavfallsskatt kanåtervinnas. Enskulle kunna en

delmindretroligtdock inte änutveckling. Detsådan är att enmer
huvuddelen2005.år Föråtertas förekanmängderuppkomnaav

före-avfallsslagalternativ. Dettaendadeponeringåterstår då som
skattebefriat.blitills vidaredärförslås
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Avfallssand
Mängden avfallssand uppstår ökar i takt med gruvindustrinsom att
utvecklar rationella metoder det möjligtgör utvinnamer attsom
malm fyndigheteräven med låga malmhalter. Därmed bildasur
större från anrikningenrester samtidigt uppnås bättre hus-men en
hållning med tillgängliga Deponeringennaturresurser. avfalls-av
sand från underjordsbrytning begränsas sandgrövreattgenom
återförs till gruvschakten, vilken möjlighet utnyttjas fullt Denut.
större sandmängden uppstår vid dagbrott och denna sand måste
deponeras. Deponeringen måste ske på från miljösynpunktett sä-
kert så desätt metaller finns kvar iatt sanden efter anrikningensom
inte lakas i naturmiljön.ut

Möjligheten vid nuvarande malmbrytningatt ytterligare mins-
ka på volymen avfallssand inte åtkomlig inom överblickbarsyns nu
tid. Enda rimliga från miljöskyddssynpunktsättet handatt ta om
överbliven avfallssand deponering.är En skatt kommer därigenom
inte få någon styrande effektatt på deponeringen avfallssandav
från oxid- och sulñdmalmsframställning. Avfallssand föreslås där-
för bli skattebefriat.

6.4.3 sammanställd till år 2005prognos

Prognosen minskad deponering sammanställs i tab. 6.10.om De-
poneringen kunna minska med 4%antas till år 2000 och med 9%
till 2005. De mängder i tabellen bygger på konjunktursom anges
läget 1993/95. Avfallsmängden följer i princip produktionen. I ta-
bellen uppskattas också hur olika styrmedel kan komma påverkaatt
deponeringen. Skatten bedöms bidra med 15% den minskadeav
deponeringen.

Tab. 6.10 Gruvor och mineralutvinning deponiprognos 2000/05 baserat på-konjunkturläget 1993/95

Avfall från Minskad Minskad deponering olika styrmedelpga
industribransch deponering miljö prod deponi ökad skattnySNI 10-14 kton % klon iirektiv kunskstym teknik 250 kransv
Fluorreningsavfall 0% - - - - - - -JärnhaJtLqtstoft 10% 10 2 3 3 2
Minskn till 2005 10 2 3 3 2-
Minskn till 2005 % 9% 2% 2% 3% 1%-Skatteffekt till 2005 15%- - - - - - -Minskn till 2000 5 1 l 2 1-Minskn till 2000 % 4% 1% 1% 1% 1%-
Skatteffekt till 2000 15%- - - - - - -

Källa: a, i m.fl. Förk: kton kil0tonl 000ton.
Anm: 19miljoner gråberg,23miljoner avfallssand 27ton och miljoner jord visas inteton toni tabellen.
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Livsmedelsindustri6.5

avfallssituationNuvarande6.5.1

tobak,dryckesvaror,mjöl, socker,framställs kött,branschenInom
avfallspecificeradelivsmedel. Treliknandeochdjurfoder som

uppkommeroch slam. Därutöverslakteriavfall, vassleuppstår är
jäst, melass,drav,branschavfall såsomOspecificerat000800 ton

elleråtervinnsdelentillsockerbrukskalk, vilka störstaslamkalk och
000 ton125caSockerbrukskalkendjurfoder.utnyttjas t.ex.som

jordbruket. de000Ca 245inäringsmedel tonanvänds av-avsom
deponeras.i branschenuppkommerfall som

1993/95avfallssituationnuvarandeLivsmedelsindustri6.11Tab. -
För- DepoBiolSzaslutMtrl LaTotaluppkommerAvfall som

ni lbränc behbehmängd återvindustribranschinom ger
fed+e+f dba+b+c15-16 i ktonSNI son ea

l 0slakteriavfallExport av
2510403070Slakteriavfall

5 5025 5 11Vassle
251055 203090Slam

1902020520 60 2308052branschspavfallOspec
2453555330595 6000015-16 1SNISumma

kiloton1 000ktonFörk:iKälla: a, ton.
avfall 2 I5-10 konv15 deponierbranschenfinnsAnm: 1 Inom mottar ospecvaravegnaca jordbrukskalkmelassochjäst, slamkalk,ingårbl.a. drav,mängd .

deponeringminskadför6.5.2 Prognos

ochbehandlingsbarabiologisktslamvassle ochSlakteriavfall, är ca
behandlaskunnadeponerasmängd50% den antas ge-som nuav

årföreåtervinningkompostering ellerrötning,exempelvisnom
2005.

avfallenbranschspeciñkaospecificeradedeStörre delen av
behandlingsbara.biologisktocksåförutsättsdeponeras varasom

30%medminskaavfall kunnavad gäller dessaDeponeringen antas
saknasdeteftersomantagandedock osäkerttill 2005 Detta är ett. sammansättning.avfallens ochuppgifternämnare artom

harSockerbrukskalkenz 960628.DaniscoSugarfrån LennartRambow, torr-Uppgift en
vissGotlandskerPåtillgången.Skåne60-65%.Efterfrågani änär störresubstans

efterfrågan.ojämnheterimellanlagringvid
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6.5.3 Sammanställd till år 2005prognos

De bedömningar och antaganden gjorts minskad depone-som om
ring för respektive avfallsslag sammanställs till branschprognos ien
tab. 6.12. Den samlade effekten blir deponeringen bör kunnaatt
minska med 15% till år 2000 och med 32% till 2005. Angiv-ca ca

mängder konjunkturläget 1993/95. Nya deponidirek-motsvararna
tiv får troligen ingen påverkan före år 2000. skattEn bedöms bidra
till 33% den minskade deponeringen.ca av

6.12Tab. Livsmedelsindustri deponiprognos 2000/05 baserat på konjunk--
turläget 1993/95

Avfall från Minskad Minskad deponering olika ,styrmedelpga
induslribransch deponering miljö prod deponi Ökad skattny
SNI 15-16 kton % kton iirektiv kunsk 250teknik krstym ansv
Slakteriavfall 50% 13 3 3 l 6
Vassle 50% 3 1 1 1
Slam 30% 8 2 2 1 4
Ospec branschspavf 30% 57 14 5 5I 1 8 14
Minskn till 2005 80 19 5 16 7 8 25-
Minskn till 2005 % 32% 8% 2% 6% 3% 3% 10%-
Skatteffekt till 2005 32%- - - - - - -Minskn till 2000 38 13 5 0 3 4 3l-
Minskn till 2000 % 15% 5% 2% 0% 1% 2% 5%-
Skatteffekt till 2000 33%- - - - - - -

Källa: a, i m.fl. Förk: kton kiloton1 000ton.

6.6 Textil- och laderindustri

6.6.1 Nuvarande avfallssituation

Tab. 6.13 Textil- och lädervaruind nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl La Szaslut Biol För- Deposom
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni 1ger
SNI 17-19 sort i kton a+b+c b cd+e+f d fa eÖvr branschspec.avfall 2 25 25 25
SummaSNI 17-19 25 25 25

Källa: a Förk: kton kilotonl 000ton.
Anm: l Inom branschenfinns 2 privatadeponier.2 I mängdeningår textil, polymer, färg,

olika slam,stoft,gips,kemprodukterm.fl.
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framställningföromfattar verksamheterBranschen av garn,
lädervaror, skorgardiner, tågvirke, päls- ochtextilier, kläder, mattor,

Garvning, läderbe-garvning ingår.liknande produkter. Avenoch
står förpälsberedning och tillverkning pälsvarorredning, storenav

"biologiskt material"del det biologiska avfallet med störstasomav
fibennaterial i formavfall textil- ochavfallsgrupp. Andra ärstora

och syntetiska fibrer.natur-av
lagts ned undergarverier. Lika många harfinns femDet större

garveritomter i60Garveriidkarföreningen finnsår. Enligt casenare
lä-vattenrening och kromgarvatSverige. Kromhaltigt avfall från

och läder-dock lokalderavfall, problem. Påverkan ärutgör ett
tillverkning har liten omfattning.

deponering6.6.2 för minskadPrognos

Institutet för fiber och polymerteknik har upprättat rapporten
produkter syfte"Avfallshantering textila material och ärvarsav

från olikaindustriavfallinformation textilt typeratt presentera om
möjligheterteko-företag. Enligt finns det goda attrapporten an-av

medi sambandproduktionsspill för energiutvinningvända textilt
för isolennaterial.förbränning sekundär råvaraeller som

2000/05 påbaserat6.14 Textil- och lädervaruindustri deponiprognosTab. -
1993/95konjunkturläget

olika styrmedelMinskad deponeringAvfall från Minskad pga
skattdeponi ökadindustribransch deponering miljö prod ny

250teknik kr% lirektiv kunskSNI 17-19 klen kton stym ansv
21 1 1Ospec branschspavf 30% 8 2 1
21 lMinskn till 2005 8 2 1 1-

4% 7%4% 5% 3%Minskn 2005 % 30% 8%till -
23%2005Skatteffekt till - -- - -- -

0 0 l1 l lMinskn till 2000 4-
4%2% 2%16% 5% 4% 0%Minskn till 2000 % -

22%Skatteffekt till 2000 -- - -- - -
kilotonl 000Källa: a Förk: kton ton.

avfallstyper depo-uppgifter vilkaDet saknas närmare somom
ospecificerade avfalldeponeringenI attantasprognosen avneras.

30% till 2005.2000 och medbör kunna minska med 16% till år
konjunkturlägetfråni tab. 6.14 utgårMängdema angessom

minskning.bedöms bidra med 22% denna1993/95. skattEn avca

13 ProjektP408,daterad960604.IFP Rapport96-018,
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6.7 Trävaruindustri

6.7.1 Nuvarande avfallssituation

Branschen omfattar verksamheter för sågning, hyvling, impregne-
ring och tillverkning fanér, kork, halm,trä, rotting, trä-av varor av
förpackningar, träull, träflis och dylikt. Här ingår tillverkningäven

monteringsfärdiga trähus byggnads- och inredningssnicke-av samt
rier. De avfallsslagen och barkavfall.är trä-stora

Tab. 6.15 Trävaruindustri nuvarande avfallssituaüon 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl La Szaslut Biol För- Deposom
inom industribransch mängd återv beh c beh bran ni 1ger
SNI 20 sort i kton a+b+c b c~;d+e+f d fa e
Trä- spån- tlisavfalloch 3 3 920 2 375 5401 540l 5
Barkavfall 3 l 750 10 1 740 I 675 65
Aska, stoñ slagg 20sot, 20 200
Ospecbranschspavfall 2 300 85 215 190 25
SummaSNI 20 5 990 2 470 5 5153 1 3 405 115

Källa: a, i m.fl. Förk: kton ki10lon1 000Ion.
Anm: l Inom branschenfinns 30 deponier.2 Utöver visat branschspecifiktavfallca egnaingåruthärdatlimavfall, ridåvam-,nm.fl. 3 493000 och 32 000trä bark iton ton somstatistiken bonforslat gåtill förbränningmedenergiutvinning.antasangessom

6.7.2 Prognos för minskad deponering

spân,Trä, flis och bark

Huvuddelen dessa avfall går redan idag till återvinning ochav
energiproduktion. Den spillbark deponeras ofta blöt ellerärsom
förorenad med jord, och dylikt. Tendensen barkspill tillärsten att
deponering minskar. Naturvårdsverket deponeringenattanser av
renseri-och vedgårdsavfall bör kunna minska med minst 50% före
2005. Okad förbränning och kompostering blir möjlig sten,om

och sand avskiljs från barken och våt bark torkas ellergrus om
så den får högre energivärde.att ettpressas

Aska, stoft och slaggsot,

En ökad energiutvinning med bark och andra biobränslen, vilket
Åönskvärt, kommer öka askmängden. andra sidan börattanses

mängden kunna minska bättre utbränning bränslet.genom en av
Biobränsleaskor innehåller ofta 5% brännbart material.än Förmer



115SOU 1996:139

förminska deponeringen måste det också finnas alternativa sättatt
omhändertagande. askoråterföring till skogsbruk kanFörutom
ibland liknande platser.användas täckmaterial på tippar ochsom

jordförbätt-Utomlands finns exempel på hur aska används som
ringsmedel Naturvårdsverketsoch råvara för cementindustrin.som
mål mängden askor skall minska bättre utbränningär att genom

så-bränslet används i biobränsleanläggningar skall hasamt att som
dan kvalitet askoma kan återföras till kretsloppet.att

Utredningen den framtidahar i samband med bedömningen av
rapporter vilkasanvändningen biobränslen haft tillgång till treav

innehåll sammanfattas i avsnitt 5.6. framgårAv de tre rapporterna
förutsättningar för återföra biobränsleaskor i princip finnsatt att

redan och möjligheterna öka framöver.kommer Huratt att nyt-nu
tiggörandet dock påaskor och slagg utvecklas framöver berorav
vilka kriteria ställs på deras användning. Utredningen antar attsom
50% deponering föreaskvolymen bör kunna bort frånstyrasav

för2005. förutsätter tekniska och miljömässiga kriteriaDetta att
askans användning fastställda före denna tidpunkt.är

Ospecificerat branschspecifikt avfall
Avfallen till biologiskt avsaknad pådel behandlingsbara. Iär stor

30%.fakta deponering minska medgenerellt kunnaantas settmer

6.7.3 Sammanställd till år 2005prognos

6.16 Trävaruind 2000/05 konjunkturläget 1993/95Tab. deponiprognos i-
Avfall från styrmedelMinskad Minskad deponering olikapga
industribransch deponering miljö återv deponi ökad skattny

250SNI 20 kton % kriteria iirektiv kunsk teknik krkton stym
Trä- spån- flis 50% 2 l lo

50% 6Bark 33 8 8 1
slagg 50% 1 3Aska, 10 l 3 1 1sot,

Ospec branschspavf 30% 7 2 32 1
22Minskn till 2005 5 2 3 0 3 l1 l l-

2005 % 3% 1% 20%Minskn till 46% 11% 3% 9%-
2005 43%Skatteffekt till - - - - . - -

Minskn 13till 2000 22 6 l 0 1 1-
5% 1% 0% 12%Minskn till 2000 % 20% 1% 0%-

60%Skatteffekt till 2000 - -- - - - -
Källa: a, i m.fl. Förk: kton kilot0n1 000ton.

950926Askâterföringtill skogsmark, NUTEK, Naturvårdsverketochupprättad av
Skogsstyrelsen, i skala,Förutsättningarochhinderför askåterföringtill skogsmark stor
upprättad NUTEK i 1995 Förslagtill svenskstandardför fastaseptember samtav
bränslen 951215 Allmänna standardi-och restprodukterfrån förbränning,upprättad av
seringsgruppen.
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De antaganden och bedömningar gjorts de-minskadsom om
ponering för respektive avfallsslag sammanställs till branschpro-en

i tab. 6.16. Avfall till deponering kunna minska medantasgnos ca
20% till år 2000 och med 46% till 2005. Tab. 6.16 visar ocksåca
hur olika möjligheter och styrmedel bedöms bidra till minskaden
deponering. skatt får ganska effekt ca 60% till år 2000En stor

starkt ekonomiskt incitament undvika depo-att ett attgenom ge
nering bark m.fl. avfall kan brännas eller komposteras.av som

6.8 Massa- och pappersindustri

6.8.1 avfallssituationNuvarande

Branschen omfattar verksamheter för framställning pappersmassa
tillverkning tidningspapper, kraftpapper, Wellpapp,samt av papp,

förpaçkningspapper, kuvert, hushålls- och hygienpapper och dy-
likt. Aven tryckning och utgivning tidningar, böcker, broschyrerav
och liknande trycksaker ingår.

De avfallsslagen organiska avfall i form bark,utgörsstora av av
Återvinningoch slam, kausticeringsavfallträ askor.samtav av av

kemikalier och utnyttjande bark, flis, fiber och lutar för energi-av
utvinning har länge varit förutsättning för produktionen. Störreen
delen fabrikemas vännebehov utvinns avfall. dettaTrotsav ur egna
måste cirka tredjedel avfallen deponeras. mängder-De störstaen av

läggs på industriemas avfallsupplag.na egna
Vid kausticeringsprocessen kemikalieåtervinning bildas i

princip avfall benämns grönlutslam eller svartslarn,tre typer av som
och kalkgrus. Grönlutslammet avskiljs från grönlutsklamingmesa

från sodapannan svårlöslig förbränningsrest. Grönlutsklar-som en
ningen viktig utstötningspunkt dels för processfrämmandeär en

dels förämnen, de metaller tillförts med vedråvaran.som processen
vanligasteDe metallema i vedråvaran järn, krom, nickel,är mangan,

koppar, zink, kadmium och bly. Metallema kokningenlöses vidut
och syrgasblekningen vedñbrema och tillförs kemikalieâtervin-av
ningen via svartluten. ytterligare minska metallhalten iFör att pro-

måste också och med kalk. Enersättastappascessen mesa av ren
viss del kan brännas till kalk vilken släcks i kalk-mesa om ny en
släckare där avfallet,det tredje kalkgruset, uppstår.

Kausticeringsavfallet består ñnkomigt material med lågav ge-
nomsläpplighet, god packbarhet och bra hâllfasthet. Risken för gas-
bildning liten liksom sätmingsbenägenheten.är Dessa egenskaper
tillsammans med högt innebär fö-pH-värde dels metallemaett att
religgeri svårlöslig form, dels risken för utlakning miljöfar-att av
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och påavfallet hanterasliga låg förutsattämnen är ettseparatatt
någotfasta avfallet tidigare inte betraktatsriktigt harDetsätt. som

deponiemaminskande på deallvarligt problem. Ett utrymme egna
emellertid ökat intresseti kombination med skärpta miljökrav har

också minskattill deponering harför avfallsfrâgoma. Mängdema
reningsanlägg-ñberslam frånsamtidigt alltmer rejekt ochsom

ningar återförs utnyttjas i produktionen.och

1993/95avfallssituation6.17 pappersind. nuvarandeTab. Massa- och -
Biol För- DepoTotal Mtrl La SzaslutAvfall uppkommersom

1brän niinom industribtansch mängd återv beh c behger
fz,-—d+e+f dSNI 21-22 a+b+c bsorti kton ea

79055 5 800 10Barkavfall dep ingår i a 860
125 125125Träavfall dep ingår i a

455 70325 1 1Renseri/vedgårdsavfall a 10 31
150150170 20Bioaska

Övriga 4545 45askar
30ts:-50% 30MesaSI 40 10
10SI:-50% 10Kalk/kalkgrus 10
001ts~50% 100 100Grönlut-,svartslam

5120Fiberrejekt 20
555Smetrester

5030 1Returñberavfall 250 70 180
100ts~40% 220 120Avsvämtingsslam 220

90 180295 25 270Kemslam ts30%
5 5105 7 3Bioslam tss30% 15120

965585 205 5 2 375 10 1 400SummaSNI 21-22 2

5m.fl. tstonsubsumshalt.0GKälla: a, i Förk: kton kilotonl ton,
deponeras.Inom I i totalt 1220000Anm: 1 branschenfinns 40 deponier. an tonca anges

Skillnaden 6.17 knusticeringsavfall i i lig-tab. beror mängdenmot angesr ensom
C. Molde Skogsindnstriema960906.tomubstanshaltsamtal medre

6.8.2 för minskad deponeringPrognos

vedgårdsayfallBark, ochrenseri-trä,

lagring ochStora i med lossning,mängder sambandgenereras
bräns-barkning veden spillet utnyttjas till delenstörre somav men

med ellerle. Bark deponeras oftast blandat snö grusm.m. som
vilket lämpligt bränsle. Vid fabriker därdet mindregör rense-som

s.k. sandbark.riavloppet går till sedimentering uppkommer även
lak-vid deponering förorenatBark lättnedbrytbart ochär ettavger

sättningar i upplaget. Me-Nedbrytningen orsakar på siktvatten.

951127och reliminärSkrivelsetill utredningenfrån N. Iirvall, Skogsindustriema en
95/96.MN. Iirvall 960531 Avfall från skogsindustrin,överlämnadrapport av om

1996.rapportnr mars
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tangasbildningen långsam.är Tendensen barkspillet till depo-är att
nering minskar. Naturvårdsverket i deponeringenattanser av ren-
seri- och vedgårdsavfall bör kunna minska minst 50%med före
2005. Okad förbränning och Kompostering blir möjlig sten,om

och sand avskiljs från barken och våt bark torkas ellergrus om
så den får högre energivärde.att ettpressas

Biobränsleaskor

Askoma uppstår vid eldning med biobränsle kommenteras isom
avsnitt 6.7.2 och problematiken inom och pappersindustrinmassa-

direkt jämförbar.är Utredningen har antagit 50% askvoly-att av
bör kunna bort från deponering före 2005. förut-Dettastyrasmen

tekniskasätter och miljömässiga kriteria för askans användningatt
för olika ändamål kan fastställas före denna tidpunkt.

Grönlutslam eller svartslam

Situationen inom skogsindustrin liknar i hög grad den för jäm- och
stålverken, dvs. många avfall några mängdmässigt domi-men som

För skogsindustrin finns något möjligheter förstörrenerar. utnytt-
jande, många avfallen har energiinnehåll kanattgenom ettav som
utnyttjas även intressenter. I gengäld kan konstateraexternaav man

skogsindustribranschen alltid legat långt framatt i fråga attom
sluta sina anläggningar och energiutnyttja sina restprodukter.

Skattebefrielse kan enligt utredningens mening aktuellvara
för grönlutslam. Detta uppkommer i mängd svårärstor attsom re-
ducera eftersom den denutgör vid slutningrest systemensom en av

allt måste uppkomma föroreningsinnehållet itrots råvarorna.p.g.a.
Avfallet enligtär skogsindustrin tänkbart för återföring till skogs-
bruket kalknings- och vitaliseringsmedel. Grönlutslammet börsom
tills vidare undantas från skatt eftersom dess lämplighet för an-
vändning i skogsbruket inte helt klarlagd.är

All grönlutslam deponeras idag, i tillsammansregel kalk-med
och och på brukens deponier. Grönlutslammets in-grus mesa egna

nehåll tungmetallema kadmium, krom, nickel och zinkav anses va-
relativt högt. Halterna överstiger exempelvis redan de gräns-ra nu

värden gäller för kommunalt avloppsslam skall kunna åter-attsom
föras till jordbruksmark. En ökad slutning leder tillav processerna

grönlutslammets metallinnehåll höjs ytterligare.att
Att återföra grönlutslam till skog, i likhet med vad efter-som

för biobränsleaskor,strävas bedöms inte realistiskt i dagsläget. För-
högre metallinnehåll saknar grönlutslammetutom ett också bioas-

kans värdefulla näringsämnen starkt motiv tillutgör ett attsom
askoma bör återföras till skogen eller lämplig odlingsmark.annan
Naturvårdsverket grönlutslammet bör deponerasattanser separat
eller tillsammans med kausticenngsavfall för upprätthållaannat att

högt pH-värde minimerar utlakningenett metaller. Rensom av
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ha så låggrönlutslam inblandning kalkgrus och kanutan mesaav
använda ipenneabilitet slammet kan lämpligt botten-att attvara

och topptätningar exempelvis deponier.av

Mesa

kausticeringen ochför undvika driftproblem iMesan avtappas att
teknikökad slutning medför med dagens att me-en av processen

godkommer framöver. Förbättradeökasauttaget samtatt processer
underhållsplanering kan dock minska mesauttaget.av mesaugnama

finns också företag affärsidé brännaDet är att om me-numera vars
jord-till kalk. viss används redan idag inomEn mängdsan mesa

möjlig.bruket och ökad kalkning jordar med Na-synsen av mesa
kunna minskaturvårdsverket deponeringen börattanser mesaav

med 50% till år 2005.

alk/kalkgrusK

Kalkgruset från kalksläckaren avskiljs deponeras ofta tillsam-och
deponering-med grönlutslammet. Naturvårdsverket attmans anser

2005.kalkgrus bör kunna minska med 25% till åren av

Fiberrejekt och fiberslam
Sileriavfall består till övervägande del kvistar och oupplöstannatav
organiskt material återförs till och kokasnormaltsom processen

vil-De ändå uppstår deponeras och förbränns eller,resterom. som
ket vanligast, sedimentering detleds med avloppsvatten till därär
fälls ñberslam. Fiberrejekt inte återtas i det bruketut som som egna

utnyttjas i vid tillverkning liner- och flu-kunna andra brukanses av
tingkvaliteter. ochDen del inte kan återanvändas bör avvattnassom
förbrännas med energiutvinning. finns enligt NaturvårdsverketDet
inga egentliga hinder varför de-återvinna rejekt och slammot att
poneringen dessa avfall sin helhet omkringbör kunna upphöra iav
år 2005.

Smetrester

Rester olika används för bestrykningsmetar som papper, upp-av av
står i samband med byte och vid rengöring tankar.smetsort avav

Viss delVissa leds till avlopp och avskiljs i blandslam.smetrester ett
brukaravskiljs i fast fas. Smetrester ansamlas i blandslamen som

deponeras eftersom blir så inte braaskhalten hög slammet äratt
bränsle. relativt små och depo-De mängder deponeras ärsom som

sammansättningenneringen inte innebära någon risk.störreanses
varierar mellan olika kartongkvaliteter.ochpappers-

medförSmetrestemas innehåll kaolin och kalciumkarbonatav
minskarde deponerade håller högt pH-värdeatt ett sommassorna
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membranñltrering kanläckaget tungmetaller. Med smetres-t.ex.av
och återvinnas. Ut-från bestrykningen upparbetasavledster som

reningsåtgärderminskassläpp till avlopp bör kunnasmet genomav
planeringbättrekällan, ultrañltreringnärmare samt genomgenom

medinte preciseratvid kvalitetsbyten. Naturvårdsverket har dock
minska framöver.vilken andel deponeringen kan

avsvdrtningsslamReturfiberavfall och

Askhal-ståltrådReturfiberavfallet består fiber, sand, plast, m.m.av
för-till 50%. kunnavarierar från några För attten procent upp

förbehandling med rivare,bränna materialet krävs i regel magnet-
medförpappersåtervinningen ökar framöveravskiljare och sikt. Då

returfiberavfall kommer öka.detta mängdenäven attatt
baserad påmassatillverkningAvsvärtningsslam uppstår vid re-

organiskt ochinnehålla höga halterSlammet kanturpapper. oor-
fyllmedel. Metall-ganiskt material blandat med ñnes ochoch vara

fosforhalt ochSlammet har låg kväve- ochhalterna relativt låga.är
Returpappersbrukenjordförbättringsmedel.inte intressantär som

meddeponerar i avsvärmingsslammet medan brukregel egna
möjligt slammet efterlämpliga fastbränsleparmor eldar av-om upp
fiber-innehåll används ofta förvattning. Slammet har högt ochett

slam.underlätta avvatmingen andraatt av
vidreturñberavfall och avsvärtningsslam uppkommerFör som

deponeringreturpappersbrukens upparbetning ärreturpapperav
skulle troli-den idag bästa lösningen från miljösynpunkt. skattEn

mins-leda till minskad användning och därmedreturpappergen av
föreslåsmöjligheter pappersåtervinning. Avfallsslagen där-kade till

för bli skattebefriade.t.v.

Kemslam och bioslam

från meka-blandslamEn del kemslammet deponerasstor av som
förbränningnisk, kemisk biologisk rening. Begränsande föroch är

behovetbefintlig pannkapacitetslammets och askhalt, samttorr- av
bör ienergi. Avvattning höjer värmevärdet. Kemslammet större ut-
spridas i jord-sträckning kunna förbrännas elleravvatmas, t.o.m.

pågåtillräckligt låg. lär ocksåbruk kadmiumhalten Detär ut-om
återvinna fällningskemikaliema. Depo-veckling metoder för attav

2005.neringen minska med 50% till årantas ca
bark,Bioslammet mikroorganismer ochbestår rester avav av

innehållhögafibrer, bestrykningssmet, och dylikt. Dess avmesa
skogsbruksmark.kväve och fosfor talar för spridning på jord- och

slamkadmium anrikas i bioslam. AvvattnatEtt problem dockär att
bör kunnahar värmevärdet på 25 MJ/kg. Bioslam avvattnasett ca

förbrännas.effektivare frberrejekt för sedantillsammans med att
jordförbättringAlternativt kan slammet komposteras, användas som
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kunnaDeponeringendeponier.påtäckmaterial antaseller som
2005.till år50%medminskas ca

2005årtillSammanställd6.8.3 prognos

minskad depo-gjortsbedömningarochantagandenDe omsom
bransch-tillsammanställsavfallsslagrespektiveförnering en

medminskakunnadeponeringAvfall till6.18.i tab. antasprognos
mängder2005.43% till De2000 och med20% till år somcaca

1993/95.konjunkturlägetfråntabellen utgårianges
bidrarstynnedelolikaeffektenocksåvisastabellenI somav

sektorsmyn-härvidfårbetydelsedeponering. Storminskadtill om
kansamrådibranschenochSkogsstyrelsent.ex.dighetema ena

främståtervinningförmiljökriteriaanvändbarapraktisktsig avom
tillbidrabedöms250 krpåskattoch slam. En tonaskor, permesa

deponeringen.minskadeden35%ca av

på2000/05 baseratdeponiprognospappersindustnoch6.18 Massa-Tab. -
1993/95konjunkturläget

styrmedelolikadeponeringMinskadMinskadfrånAv fall pga
skattökaddeponiålervmiljödeponering nyindustribransch

250 krteknikkunskiirektivkriteria% kton21-22 ktonSNI stym
vedgårdsavfallrensexi-ochingår iBarkavfall

Träavfall --- ----- 441173 1850%vedgsavfRenseri- o 5 135103075 1250%Bioaska
Övriga 0%askor ------- 411335 350% 1Mesa

1l3 125%Kalk/kalkgrus
0%Grönlutslam ----- -- 7144100% 16Fiberrejekt/slam
0%Smctrester ------ 25552075 2050%Returñberavfall

178 131350% 50svärtningsslamAv
5 1915 2301950% 90Kemslam

3137350% 17Bioslam
13216287471934132005tillMinskn - 14%2%3%8%7%10%% 43%2005Minskn till - 32%2005tillSkatteffekt ----- -- 6680 14365 68182000tillMinskn - 7%1%1%0%4%7%20%%2000Minskn till - 35%Lill 2000Skatteffekt -------

000kilotonlFörk: ktonim.fl.a, ton.Källa:
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6.9 Kemisk industri

6.9.1 Nuvarande avfallssituation

Branschen framställer baskemikalier, industrigaser, färgämnen,
gödselmedel tillverkar plast- och gummivaror,samt bekämp-m.m.
ningsmedel, färg, läkemedel, rengöringsmedel, sprängämnen,
konstñber och liknande produkter. Organiska och oorganiska slam
utgör del avfallet.storen av

Tab. 6.19 Kemisk industri nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl La Szasom slut Biol För- Depo
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni lger
SNI 23-25 sort i kton a+b+c b ::d+e+f d fa eBiologiskt material, övrigt 35 35
Org slam, metallhaltigt 45 40 5 5
Org slam, metallhaltigt 5 5 5
Oorg slam, metallhaltigt 0 0

Aluslam kiseldioxid l 0 5 10 10
Aluslam kalciumfluorid 10 10 1O
Övrigt oorganiskt 20 5 20 20

Oorg slam, metallhaltigt 75 75 75
Polymer hans, plast, gum 5l 10 10 10
Filterstoft 5 5 5
Filtermaterial 5 5 5
Kem prod, metallhaltiga 5 5 5
Ospecbranschspavfall 2 90 20 70 25 45
SummaSNI 23-25 335 115 221 l 30 190

Källa: a, i m.fl. Förk: kton ki.lot0n1 000ton.
Anm: l Inom branschenfinns 20 deponier. 2 Utöver visat avfall ingår cellulosa,ca trä,inte metallhaltigakemprodukter,tjära, katalysatorer,papp, färg, lack, lim m.m.

6.9.2 Prognos för minskad deponering

Slam

Rena organiska slam metallinnehåll bör kunnautan kom-avvattnas,
och nyttiggörasposteras enligt kretsloppsprincipema. Deponering-

dessa slam därmed kunna minskaen av antas med 50%. Oorga-ca
niska slam från industriell framställning dikalciumfosfat mine-av
ralfoder, kalciumklorid vägsalt och natriumfosfat tvättmedels-
komponent kalciumfluoridslam frånsamt framställning alumi-av
niumfluorid flussmedel för primäraluminiumindustrin innehåller
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råvaran råfosfatFöroreningama härrör frånmindre metallhalter.
och koncentreras i avfallet.

Polymeraifall

elleråtervinnasPolymeravfall i ökad utsträckning kunnaantas
med 75%.Deponeringen förutsätts kunna minskaenergiutvinnas.

Ospecificerat branschspeczfikt avfall

behandlingsbara eller brännbaraavfall biologisktFlera dessa ärav
material och mästeinnehålla svâmedbrytbaramedan vissa kan mer

deponeringen kunnapå fler faktadeponeras. avsaknadI antas
minska med 30% före 2005.

till år 20056.9.3 Sammanställd prognos

respektive avfallminskad deponering förGjorda antaganden om
till depone-i 6.20. Avfallsammanställs till branschprognos tab.en

14%medminska 7% till år 2000 ochring kunna medantas caca
utgår från konjunktur-till 2005. mängder i tabellenDe som anges

bidra tillstyrmedel bedömsläget 1993/95. tabellen visas hur olikaI
bidraminskad skatt på 250 kr bedömsdeponering. En tonen per

till 41% den minskade deponeringen.ca av

1993/956.20 Kemisk ind till 2000/05 konjunkturlägetTab. prognos-
styrmedelolikaAvfall från Minskad Minskad deponering pga

skattindustribransch deponi ökaddeponering miljö prod ny
25023-25 lirektiv kunsk teknik krSNI kton % kton stym ansv

Biologiskt mtrl -
0,50,550% 0,5 0,5Org slam methalt 2

0%Org slam methalt - - -- - - -
0 0 0Oorg 50% 0 0slam methalt

250%Aluslam ldseldiox 4 2
Aluslam kalciumfl 0% - -- - —- -

0%Oorg slam methalt - -- - -
275% 2 2 1Polymeravfall 6

0%Filterstoft - - - -- -
Filtermaterial 0% -- -- - - -

0%Kemprod methalt -- -- - - -
630% 13 3 3 1Ospec branschspavf

1 102005 24 7 0 3 3Minskn till -
1% 6%0% 2% 2%2005 % 14% 4%Minskn till -

41%2005Skatteffekt till -- - -- - -
55 2 1Minskn till 2000 12 0 O-

0% 3%0% 1%Minskn 2000 % 7% 3% 0%till - 41%Skatteffekl till 2000 - -- - - --
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Oorganiskt kemiskt slam från framställning dikalciumfosfat,av
kalciumklorid och natriumfosfat kalciumfluoridslam frånsamt
framställning aluminiumfluorid har metallinnehåll inne-ettav som
bär deponering den idag bästa lösningenär från miljösynpunkt.att
Dessa avfall föreslås därför bli skattebefriade.t.v.

6.10 Jord- och stenindustri

10.1 Nuvarande avfallssituation

Branschen omfattar verksamheter för framställning glas, kera-av
mik, tegel, kalk, betong, gips, murbruk, isole-cement, stenvaror,
ringsmateiial glas- och stenull Branschen försörjer huvud-av m.m.
sakligen byggindustrin med råvaror.

Det avfallsslagetstörsta i branschen asfalt bryts iär som upp
samband med anläggningsarbeten. Det sig 700 000rör tonom ca

hälften återvinns vägmaterial och den andra hälf-varav nyttca som
deponeras. Ovriga avfall visas i tab. 6.21.ten Utöver i tabellen re-

dovisade mängder uppstår 0,2-0,3 miljoner sand, lera,ton sten,
kalksten och skiffer. Dessa återförs till täkter och brott,rester an-
vänds för lokala anläggningsarbeten eller läggs i upplag i anslut-
ning till brytningsplatsen.

Tab. 6.21 Jord- och stenvaruind. nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl La Szaslut Biol För- Deposom
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni lger
SNI 26 son i kton a+b+c b ‘;d+c+f d fa e
Keramik, porslin, lergods 5 450 2 2
Glas maskin 5bruk 5 5manuo-
Kalkslam 51 51 5l
Övrigt slam 5l 51 51
Läcknrester, skrotsten 10 10 10
Ohäxdatmineralullsavfall 35 35 35
Härdat mineralullsavfall 20 15 51
Bypassdamm 51 51 51
Gips-, mexi- betongrester 5 5 5o
Kasserad och stoft 5 5 5cement
Asfalt 700 350 350 350
Ospecbranschspavfall 170 90 580 1 5 55
SummaSNI26 1 045 485 550 15 5 525

Källa: a, i m.fl.. Förk: kton ki1ot0n1 000ton.
Anm: 1 Inom branschenfinns 15-20deponier 5-10 konventionelltavfall.mottarvarav
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6.lO.2 för minskad deponeringPrognos

Keramik, porslin

Avfallen med utfyllnader.inerta och används i regel i sambandär
Endast mindre på avfallsupplag.mängd deponerasen

Glas

maskinella Pilkington i Halmstad och i Lim-De glasbruken PLMär
10-20mared. finns två tiotal medelstoraDärutöver samtstora, ett

prydnads- ochmindre manuella konstglasbruk framställersom
hushållsglas på hantverksmässigt Glastillverkning baseras isätt.mer

natriumsulfat.huvudsak på sand, soda, dolomit, kalk, fältspat och
dessaPLM och Pilkington använder också återvunnet glas. Utöver

råvaror konstglasbrukanvänds tillsatsmedel, färgmedel Fyram.m.
tillverkar kristall dvs. blyhaltigt glas.

Avfallsmängden återförs till produktio-liten och detär mesta
Glas förorenas, blandningar olikfärgad skärv och kas-nen. som av

serade keramiska Då mängden glasav-deglar deponeras. den större
fall utfyllnaderblyfritt och inert bör den dock kunna användas iär
och inte deponeras. förekommer sliperislamUtöver glas som ge-

sitt innehåll bly och arsenik miljöfarligt avfall. Enär ettnom av
övergång till blyfritt kristallglas bly- ochkommer sänkaatt ar-
senikhalten. slipslam på för branschenNästan allt deponeras ett

upplag i Emmaboda.gemensamt

Mineralullsayfall

Avfall från mineralullsproduktion huvudsakligen kassera-utgörs av
de, härdade eller ohärdade, mineralullsavfall.

Härdat avfall inert betraktas vattenföre-och harmlöstär som ur
reningssynpunkt och kan därför användas fyllnadsmate-t.ex.som
rial. Ohärdat avfall innehåller fri fenol, fonnaldehyd och kväve som
kan frigöras och läcka Eftersom avfallet får rinna innan detut. av
deponeras och eftersom bindemedelskomponentema naturligtär
nedbrytbara läckage inte till några varaktiga mil-upphovanses ge
jöproblem.

idag be-Den processintema återvinning avfallet skersomav
dömer Naturvårdsverket till omfatta praktisktkunna öka att taget
allt mineralullsavfall från årså högst 10% behöver deponerasatt
2000.
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Asfalt’ 6

Möjligheterna minska mängden asfalt deponeras bedömsatt som
Med dagens teknik kan asfalten antingen påstora.som renoveras

plats eller för eller kall upparbetning. Renovering ochtas upp vann
upparbetning kan i princip obegränsat antal gånger.repeteras ett
För erhålla jämn asfaltkvalitet från uppriven beläggning krävsatt att
material olika lagras och andelen gammalseparerat attav ursprung
asfalt hålls låg. Låg eller ojämn asfaltkvalitet kan omöjliggöra vann
återvinning innebär inget problem vid kall återvinningstörremen

slit- eller bärlager. Möjligheterna snabbt återvinnings-ökaattsom
kvotema underlättas huvuddelen asfaltvägar har elleratt statav
kommun huvudman. viktigEn förutsättning dock möjlig-ärsom
heten till mellanlagring nödvändig lösningär när:som en

det för tillfället saknas behov använda asfalt,att0 upptagenav
mängden asfalt bryts för liten för återvinningäro attsom upp
skall ekonomiskt möjlig,vara
asfalten bryts har låg kvalitet och behöver tillfö-0 som upp man

bättre asfalt till lagret.ävenra en

Enligt nuvarande regler skall dock, utredningen utvecklatsom
i avsnitt 3.4.3, plats föranvänds tillfällig lagringpennanenten som

avfall eller material enligt miljöskyddsförordningen till-annatav
ståndsprövas upplag deponi. Mellanlagring asfalt jämställssom av
således, inom för tillständsgivningen med stöd denramen av nu-
varande miljöskyddslagstiftningen, med deponering. Avfallsskatt
skall alltså betalas för asfalt mellanlagras. Skyldigheten be-attsom
tala skatt inträder asfalten förs in tillnär skattepliktig anläggningen
och skattefrihet uppnås först asfalten vid tidpunktom en senare
förs från anläggningen. skattesystemet skapar drivkraft förut atten
omsättningstiden för asfalten begränsas. Därigenom minskar de
räntekostnader vid längre mellanlagring blir följdensom annars av
skattesystemet.

6.10.3 Sammanställd till år 2005prognos

De antaganden och bedömningar gjorts minskad depone-som om
ring för respektive avfallsslag sammanställs till branschprognos ien
tab. 6.22. Avfall till deponering kunna minska med 47%antas ca
till år 2000 och med 79% till 2005. De mängder i ta-ca som anges

bâllenutgår från de avfallsmängder uppstod i konjunkturlägetsom
1 93/95.

6 Uppgifter Vägverketshandlingsprogram"Kretsloppsanpassadväghållning"om samtommål för deponering asfalthar hämtatsfrån Naturvårdsverkets"Mål för särskildaav
avfallsslag" tillhör AktionsplanAvfall.som
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I tabellen visas hur olika möjligheter och styrmedel bidrar till
minskad deponering. det kortaI perspektivet bör branschensen

miljöstyming effekt på deponibehovetstörst medan skattenegen ge
får genomslag lite teknikutvecklingennär kommit längre änsenare
idag. Nya deponidirektiv bedöms inte få någon påverkan förrän
efter år 2000. En skatt på 250 kr bidrar till drygt 50 %tonper av
den minskade deponeringen.

Tab. 6.22 Jord- och stenvaruindustri deponiprognos 2000/05 baserat på-
konjunkturläget 1993/95

Avfall från Minskad Minskad deponering olika stynnedelpga
industribransch deponering miljö prod deponi ökad skattny
SNI 26 kton % kton iirektiv 250kunsk teknik krstym ansv
Keram, porslin od 100% 2 0,5 0,5 l
Glasavfall 90% 5 2 3
Kalkslam 50% 7 2 1 4
Övrigt slam 0% - - - - - - -Läcknrest, skrotst 50% 6 1 1 4
Ohärdadmineralull 90% 32 l 1 8 3 9
Härdadmineralull 90% 14 5 4 1 4
Bypassdamm 90% 12 3 l 8
Gips och betong 90% 3 1 1 2
Cement och stoft 90% 4 l l 2
Asfalt 100% 350 150 10 5 185
Ospec branschspavf 30% 17 4 2 3 2 6
Minskn till 2005 450 181 13 13 16 0 228-
Minskn 2005till % 86% 34% 3% 3% 3% 0% 43%-
Skatteffekt till 2005 51%- - - - - - -Minskn till 2000 374 154 13 0 14 0 194-
Minskn till 2000 % 71% 29% 3% 0% 3% 0% 37%-
Skatteffekt till 2000 52%- - - - - - -

Källa: a, i m.fl. Förk: kton ki1otonl 000ton.

6.11 Stål- och metallindustri

6.1 1.1 Nuvarande avfallssituation

Branschen framställer jäm- och stål tillverkar järn- stal-ochsamt
produkter. Den omfattar också framställning andra metaller så-av

ädla metaller, aluminium, bly, zink, och koppar.som tenn
Av de avfall uppkommer dominerar slagg, slam och stoftsom

från och stälugnar. Masugnsslagg bildas vid primär järnfram-mas-
ställning i I reduceras malmråvaror med hjälpmasugnar. masugnen

koks och kol slaggbildare. Stålugnsslagg delssamt utgörsav av
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stålverk, delsLD-slagg från rafñnering råjäm vid primära LB-av
slagg från stålproduktion.skrotbaserad

våtrening frånoch LD-slam uppstår vidMasugns- av avgaser
respektive Stoften uppstår vid torreningLD-ugn. av avga-masugn

metalloxidskiktVid vännebehandling stålet bildassema. somav
avlägsnas syrabeming. Vid rening betbad och sköljvattengenom av

Slamfalls metallema i slam hydroxidslam.ut ett avvattnassom
från behandling låg- och olegerat stål håller låg halt tungme-avav
taller.

6.23 avfallssituation 1993/95Tab. Stål- och metallverk nuvarande-
DepoAvfall uppkommer Total Mtrl La Szaslut Biol För-som

linom industribransch mängd återv beh c beh brän niger
fSNI 27 ikton :,d+e+f da+b+c b;son a e

S Masugnsslagg 540 450 90
305S LB-slagg 305 305stålugn

S LD-slagg 520 300stålugn 160 60 300
5S 75 5Glödskal 60 10
5S 5 5 1Tegelskrot 20 1

45 45 45S Hydroxidslam
5S Glödskalsslam 5 5

Slagg från stofiupparbetn 010 10
5M Blydamm 5 5

M 5 5 5Konverterdamm
M Fumad 255 255slagg

ÖvrigM 30slagg 30 30
S 25 25Masugnsstoft
S LD-stofi från stålugn 0

35S LB-stoft från stålugn 35 35
Annat stofi 20 20 20
Aska 20och 20 20sol
Råmaterial 05 25 2530l 1
S 45 15 20Masugnsslam 10 20
S 65 65LD-slam från stålugn 65
Export venturisl mfl 15aska,
Ospecbranschspavfall 345 310 30 10 10
SummaSNI 515 385 91027 2 1 210 910

Källa: a, i m.fl.. Förk: klon kilotonl 000ton.
5-10Anm: l Inom finns 30 konventionelltavfall.branschen deponier mottarca varav

S metallverk dvs. icke-järn.avfall från jäm- och stålverk,M avfall från

6.11.2 minskad deponeringPrognos för

Masugnsslagg

Slaggen anläggningar eller lagras.utnyttjas för vägbyggnad, lokala
liten. Slag-Miljöpåverkan användning och lagring bedömsav vara
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återförs inte inom stålverken då detta inte tillförgen processen var-
jäm,ken legeringsämnen eller ökad kapacitet. för kolKostnader

och koks industrin starkt motiv minimera slaggmängden.ett attger
Masugnsslagg klarar kriteriet för utläckage tungmetallersom av

bör liksom kunna utnyttjas.m.m. nu

LB-slaggfrån stålugnarLD- och

40-50% LD-slaggen återförs till medan depone-restenav masugn
Det begränsar återföringen vanadin- fosforinne-ochärras. som

hållet. Internationellt återförs 25% LD-slagg till 50%av masugn,
används vid anläggningar medan deponeras. Minst 60%resten av
LD-slaggen bedöms kunna återföras till masugn.

LB-slagg innehåller tungmetaller LD-slagg ochänmer ger
utlakning.större LB-slaggen inte lika stabil masugnsslaggär som

kan användas vägfyllnad efter Stabilisering lag-men som genom
ring. Internationellt används 77% LB-slaggen för vägbyggen. Iav
Danmark ingår slagg fyllmedel i asfalt. Vid amerikanskt fö-ettsom

slaggen och den omagnetiska delen användsretag magnetsepareras
vid cementtillverkning.

ochLB- LD-slagg klarar framtida miljö- och återvin-som
ningskriteria bör kunna utnyttjas i asfalt och Reste-vägar, cement.
rande slagg måste deponeras. Då Sverige saknar miljökriteria för ett
ökat nyttiggörande förutsätts Naturvårdsverket och andra sek-att
torsmyndigheter branschen i samråd fastställer sådana.samt

Glödskal och tegelskrot

Ca 60% deponerad mängd bör kunna återvinnas.av nu

Hydroxidslam

brist påI teknik specialdeponeras huvuddelen idag. deponierFlera
dock inte uppfylla acceptabla täthetskrav. tekniskaMeranses me-

toder häller på utvecklas. En metod upparbeta krom ochäratt att
nickel eventuellt tillsammans med stoft från tillverkning rostfrittav
stål. En slammet så metallsaltema oxideras.är att rosta attannan
Vidare våtkemisk behandling syftande till återvinnaattprovas me-
tallema. Det också försök med framställa fällningskemika-görs att
lier betbad. Det möjligt 55% hydroxidslammet påantas attur ca av
sikt skall kunna upparbetas, återvinnas eller behandlas alter-som
nativ till deponering. förutsätterDetta utveckling storskaligenav
metod.

Gasreningssoft

Masugns- och LD-stoft från primär framställning innehåller järn
och kol och återförs redan i dag i princip i sin viahelhet briketter

5 16-1209
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deponerastill LD-stoftet från sekundär framställningmasugnen.
eftersom har zinkinnehåll. LB-stoftet från skrotsmält-det högtett
ning allvarligast från miljösynpunkt dels på grund detattanses av

lakningsbenäg-heterogent, dels för det innehåller mängdär att stor
Stoft handelsstålverk innehåller bly, zink ochtungmetaller. frånna

rostfritt stål har hög haltkadmium och stoft från tillverkning av av
innehålla dioxiner ochnickel, krom och molybden. LB-stoft kan

kvicksilver.
varvid blandningRostfritt stoft upparbetas hos Scandust en av

till stål-jäm, nickel, krom och molybden utvinns och återsänds
från miljösyn-Upparbetning zinkstoft tveksamverken. ärav mer

i avvaktan påpunkt och dessa stoft deponeras eller lagras att upp-
samnordisk upparbet-arbetning zink skall bli möjlig. Enav

ningsanläggning uppföras i Möjlighetenkan komma Norge. attatt
förzinkat skrot tillavzinka diskuteras. lösningskrot En är att styra

blifåtal höghaltigt zinkstoft kan lönsamtvarifrånett ett merugnar
pilotanläggning ökar zink-återvinna. Danmark finnsIatt somen

halten återcirkulering LB-stoft.genom av
pri-Aktionsplan alltMålsättningen i Naturvårdsverkets är att

nickelhaltiga stoftmärstoft återförs till och krom- ochattmasugnar
upparbetasför före 2000. Zinkrika stoft börupparbetas återvinning

2005.senast

Masugnsslam

miljömässigt tveksamtMasugnsslammet deponeras ibland på ett
Torrsub-ofta sedimentering i dammar medmedsätt, otäta väggar.

betydligt högre haltstanshalten låg och slammet innehåller zink iär
i i zinkrik ochstoftet. Teknik finns slammetän att separera en en

zinkfattig hydrocyklonering. Metoden används pådel ettgenom
visat 70-80% zink-håll utei världen. Försök i England har attpar

fattigt skiljas återtas i höghaltiga delenslam kan och Denut ugnen.
förmåste troligtvis då zinkhalten kan bli för lågdeponeras upp-

vid cementtill-arbetning. Belgien används zinkrikt masugnsslamI
övergång användning zinkfritt kylskrot tillverkning. Genom till av

kunna återtas någon be-LD-ugnama bör allt masugnsslam utan
handling.

200570% återtas till före ochslammet bör kunna masugnarav
"så miljömässigt acceptabelt kun-den zinkrika fraktionen bör ärom
Ovrigt får påutnyttjas i cementindustrin. slam deponeras sä-ettna

Återtagning installation hydrocykloner förkert förutsättersätt. av
i England ochvilka det finns goda erfarenheter hos British Steelnu

i Belgien.Hoogovens

Stålverksslam

vâtreningStörsta mängd slam kommer från stålugnar där är en van-
innehåller zink, bly och klorider.lig reningsmetod. Slammet bl.a.
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Ungefär 10% faller fraktion förhöjdmed järnhalt ochsom en grov
återtas efter brikettering till Zinken ackumuleras i fin-masugnar.
fraktionen vilket omöjliggör återtagning till Zinkenmasugnar.
kommer främst från smältning kylskrot.av

Forskning visar mängden slam från LD-ugnar capitaatt per
bör. kunna minskas med 25%. Därutöver finns möjlighet attca
smälta in slammet i flytande LD-slagg varvid 75-80% zinkenav av-
går. Ett alternativ endastär utnyttja zinkfattigt skrot vidannat att
primär framställning vilket skulle möjliggöra återföring allt slamav
och stoft. Zinkrikt skrot borde till sekundära verk där högstyras
zinkhalt underlättar upparbetning. Industrin dock skeptiskär efter-

del deras produkter rostskyddas med zink ochstorsom en av egna
köpa in zinkfattigt skrot blir dyrt. tyskt företagatt Ett har visat att

skrotsortering möjligheter erhålla mycket lågnoggrann attger
zinkhalt i LD-slammet. LD-slam lär kunna hydrocykloneras se
stoft ovan varvid grovfraktionstörre med låg zinkhalt erhålls.en

Stålverksslammet bör enligt Naturvårdsverkets Aktionsplan
kunna minska med 25%. återståendeDen fraktionen förut-grova

fortsättningsvissätts även återtas via briketter till LD-masugnen.
slam bör inte deponeras efter 2005.

6.1 1.3 Sammanställd till år 2005prognos

De antaganden och bedömningar gjorts minskad depone-som om
ring för respektive avfall sammanställs till branschprognos i tab.en
6.24, vilken visar deponering kunna minska med 29%att antas ca
till år 2000 och med 72% till 2005. Angivna mängder baseras påca
konjunkturläget 1993/95. Avfallsmängden följer i princip produk-
tionen och konjunkturberoende.är Jäm- och stålindustrins konkur-
renskraft stark ochär Jemkontoret bedömer Sveriges produk-att
tion råstål kommer öka från 5 till 7 miljoner år vidattav tonca per
sekelskiftet, dvs. med 40%.ca

Itabellen visas också hur olika möjligheter och stynnedel kan
tänkas bidra till minskad deponering. Stor betydelse får härviden

sektors"- och miljömyndighetema kan sig miljökriteriaom ena om
för återvinning slagg i vägkroppar och i andra utfyllnader.av
Skatten kommer inte få någon styrande effekt på deponeringenatt

de metallurgiska slaggema innan kriteria tillåter användningav som
finns klara därför föreslår utredningen generell skattebefriel-att en

inledningsvis för slagger frångörs raffmering vid metallfram-se
ställning.

Avfallsskattens bidrag till den minskade deponeringen till
2000 och innan det finns klara miljökriteria uppskattas bli 13%.ca
Om användning slaggen utanför deponiema tillåts efter år 2000av

ExempelvisVägverket.
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påver-någondeponidirektiven får inteökar skattens effekt. De nya
kan förrän efter år 2000.

på2000/05 kon-deponiprognos baseratoch metallverkTab. 6.24 Stål -
1993/95junkturläget

styrmedelolikaMinskad deponeringAvfall från Minskad pga
skalldeponi ökaddeponering miljö återvindustribransch ny

250 krkunsk teknikkriteria iirektiv% klonSNI 27 klen stym
S Masugnsslagg - 5315 10050% 3S LB-slagg stälugn

7515075% 225S LD-slagg stålugn
0,50,5 0,50,560%S Glödskal 2

4160% 8 3S Tegelskrot
61 9455% 24 4S Hydroxidslam
11 160% 4 1S Glödskalsslam

Slagg stoftupparb -- -- -- - - 0,50,5 0,50,50,5M 80% 2Blydamm
0,5 0,5 0,50,50,580% 2M Konvenerdamm

M Fumadslagg -- -- -- - -
5Övrig 5 475% 5M 23slagg

S Masugnsstoft 100% --- -- - - 1100% 2 1S LD-stoft stålugn
541 485% 6 10S LB-stoft stâlugn 30

0%stoftAnnat - -- -- --0%Aska och sot -- -- -- -
5360% 514Råmaxerial
31 13 370% 14 3S Masugnsslam

175 1665 10100% 17S LD-slam stålugn
Export --- -- -- - 130% 2 1Ospec branschsnavf

35 17625 21569 2632005 47Minskn till - 20%2% 4%3%5% 29%2005 % 63%Minskn lill -
31%2005Skatteffekt till --- -- - - 1511 1850 0117 24Minskn uH 2000 -
2%1% 2%6% 0%3%% 13%Minskn till 2000 - 13%Skatteffekt till 2000 - -- -- --

000kiloton1m.fl. F6rk: ktonKälla: a, i ton.
icke-jäm.dvs.avfall från metallverkoch stâlveik, MS avfall från järn-Anm:

Verkstadsindustri2l

avfallssituation6.l2.1 Nuvarande

andrafat ochmetall, verktyg,byggelementBranschen tillverkar av
teleproduk-maskiner,lyftkranar,metallvaror samt ugnar,pumpar,
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Ävenfordon, fartyg, flygplan, cyklarter, gjutningmotorer, m.m. av
och andra delar sker i anslutning tillmotorer produktionen in-som

går.

Tab. 6.25 Verkstadsindustrin nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl IA Szaslut Biol För- Deposom
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni 1ger
SNI 28-35 sort i kton a+b+c b c:d+e+f d fa e
Gjutexisand 50 50 50
Lackeringsavfall 35 53 53
Slipmull 60 45 15 15
Metallhaltigt stoft 5 5 5
Slagg 5 5 5mm
Skrot 600 600 0
Ospecbranschspavfall 475 2 08 195 20 751
SummaSNI 28-35 l 230 925 3052 2 28520

m.fl..Källa: a, i Förkortning: kton kilotonl 000ton.
Anm: l Inom branschenfinns 40 deponier 20 konventionelltavfall.mottarca varavca

2 I mängdenslipmull ingårtroligen skärspånfrån fräsningäven och svarvningvilka
till delenåtervinnsstörre omsmältning.Den mängdenskärspånbörstörregenom upp-till 100000 år ingår troligen i siffran för skrot.tonca per

6.l2.2 Prognos för minskad deponering

Gjuterisand

Den delen gjuterisandenstörsta återvinns idag recirkula-av genom
tion i gjuteriprocessen och den del mäste liggertappassom ur
kring 10-15% totalmängden. För denna deponering ellerärrestav
användning på deponier för flertalet företag den för närvarande
enda tillgängliga och från miljösynpunkt acceptabla avfallslösning-

avfallDetta föreslås därför bli skattebefriat. Fr.o.m. är 2002 bören.
dock och tillgänglig teknik finnas gjuterisanden integörny attsom
behöver deponeras. Skattefriheten bör då också upphöra.

S lipmull

Vid metallslipning bildas oljehaltig slipmull idag oftast de-en som
icke miljöfarligt avfall. Teknik för torkning, bri-ettponeras som

kettering och omsmältning slipmullen finns dock tillgänglig ochav
tillämpas redan vissa företag. Naturvårdsverkets mål för depone-av
ringen slipmull i Aktionsplan Avfall ärav att:

1‘ IVL 951215,Verkstadsindustrinsdeponerademängder,Björn Palvallm.fl.
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tungmetallbase-stål ellerbestår höglegeratslipmull avsom avo
1998deponeras efterrade legeringar inte skall attsamt

ef-skall deponerasmetallbearbetning inteslipmull från annan0
1999.ter

år 2005till6.12.3 Sammanställd prognos

minskad depone-gjortsbedömningar,antaganden ochDe som om
6.26, visar de-i tab.respektive avfall, sammanställsring för attsom

till38%och med17% till år 2000minskar medponering caca
1993/95. Ikonjunkturlägetmängder baseras på2005. Angivna ta-
minskade de-bidra till denstyrmedel bedömsbellen visas hur olika

tillgodoräknas skatten.32-33% bör kunnaponeringen.

på kon-2000/05 baseratdeponiprognos till6.26 VerkstadsindustrinTab. -
1993/95junkturläget

styrmedelolikaMinskad deponeringAvfall från Minskad pga
ökad skattdeponideponering miljö återvindustribransch ny

250 krkunsk teknik% kriteria iirektivSNI 28-35 ktonkton stym
75 6 6 875 8 7Gjuterisand % 3

0%Lackeringsavf -- -- - -
815 3100% 4Slipmull

0,50,5 0,50,5 050% 2Melallhaltigt stoft
0%Slagg mm -- -- -- -

Skrot - --- - -- - 5 5 1830% 53 13 l 1Ospec branschspavf
13 345 20 11107 24Minskn till 2005 - 12%4% 5%2% 7%2005 38% 9%Minskn till % - 32%2005Skatteffekt till - -- -- - - 6 170 651 17 5Minskn till 2000 -

2% 6%2%6% 2% 0%% 18%Minskn till 2000 - 33%Skatteffekt till 2000 -- -- - --
kil0tonl 000Källa: a, i m.fl. Förk: kton ton.

Övrig industril 3

avfallssituation6.l3.l Nuvarande

möbler,tillverkningförverksamheterBranschen omfattar dels av
återvinningdelsSportartiklarmusikinstrument,madrasser, avm.m.,
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skrot och avfall metall och icke metall. Handel med begagnadeav
ingår inte.varor

ÖvrigTab. 6.27 industri nuvarande avfallssituation 1993/95-
Avfall uppkommer Total Mtrl La Szaslut Biolsom För- Depo
inom industribransch mängd återv beh c beh brän ni lger
SNI 36 son i kton a+b+c b cd+e+f d fa e
Avfall från bilfragmentering 95 70 25 25
Ospecbranschspavfall 220 220 145 75
SummaSNI 36 315 70 245 145 100

Källa: a, i m.fl. Förk: kton kilot0n1 000ton.
Anm: l Inom branschenfinns l-2 deponier minst konventionelltavfall.mottarvarav en

6.13.2 Prognos till år 2005

Den branschprognosen i tab. 6.28antagna visar deponeringatt an-
kunna minska medtas 18% till är 2000 och med 33% tillca ca

2005. Angivna mängder baseras på konjunkturläget 1993/95.
Itabellen visas också hur olika möjligheter och styrmedel be-

döms bidra till den minskade deponeringen. 22-25% bör kunna
tillgodoräknas skatten. Störst påverkan får branschens miljö-egen
styrning tillsammans med ökat producentansvar för bilar.ett De

deponidirektiven får inte någon påverkan förrännya efter år 2000.

ÖvrigTab. 6.28 industri deponiprognos till 2000/05 baserat på kon--
junkturläget 1993/95

Avfall från Minskad Minskad deponering olika styrmedelpga
industribransch deponering miljö prod deponi ökad skattny
SNI 36 kton % kton iirektiv kunsk 250stym teknik kransv
Fragmenteringsavf 40% 10 2 2 2 1 1 3
Ospec branschspavf 30% 23 5 5 3 2 2 6
Minskn till 2005 33 7 7 5 3 3 8-Minskn till 2005 % 33% 7% 7% 5% 3% 3% 8%-Skatteffekt till 2005 25%- - - - - - -Minskn till 2000 18 5 7 0 2 2 4-Minskn till 2000 % 18% 5% 7% 0% 2% 2% 4%-Skatteffekt till 2000 22%- — . - - -

Källa: a, i m.fl. Förk: kton kilotonl 000ton.
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Författningskommentar7

avfallpåskatttill lagFörslaget7.1 om

1 §

stycketFörsta

vil-andra ordmedellerskatteuttagetförbasenparagrafenI anges
in tillförsmaterialskattepliktigt. Alltmaterialket är ensomsom
avfall,deponering ärförfinnstillståndvilkenanläggning, för av

deklaration.skattskyldigesi denredovisasskallskattepliktigt och
användasskallmaterialendastgällerskattepliktfrånUndantag som

anslut-ikommentarerna§se 3anläggningenför driften samtav
nedan.paragrafentill denning

slutdepone-avfallendastdockmed skattenAvsikten är att som
skatt-denåstadkomsmed skatt. Dettabelastas attskall genomras

materialpåskattavdrag förfårdeklarationi sin göraskyldige som
Genom§.under 7nedanjfr vidareanläggningenfrånförts av-ut

branschspecifrktvisstskattefrihet föri § åstadkomsdrag 7 även av-
till denanslutningividare kommenterasvilketfall paragra-m.m.,

jord,deponeringavsedda förendastAnläggningar ärfen. avsom
till-från lagensemellertidundantasnaturmaterialvissa andra m.m.

vidare kommentarerstycket§ andralämpningsområde, 1 samtse
nedan.

regeringenfår1969:387miljöskyddslagenl0§ 3Enligt
fårintefastavfall eller ämnefastförskriftermeddela annatattom

ellersjövattendrag,mark, annatsåläggasellersläppas attut upp
Konces-förorenaskangrundvatteneller attvattenområde utan

denhosgjortshareller anmälantillståndhar lämnatsionsnämnden
miljöskyddslagen§17Avbestämmer.regeringenmyndighet som

prövningsmyndighet.länsstyrelsen kanframgår ävenatt vara
fastläggaförkrävsmiljöskyddslagenTillstånd enligt att upp

miljö-tillbilaganieller Bbeteckningen Aharavfall åtgärdenom
för-stycket denna3§ första1989:364,skyddsförordningen se

miljöskyddsförordningenianvändsdeponeringUttrycketordning.
avfallmängdOm dentillståndsgivning.kriterier förgäller somvad

miljö-enligttillstånd krävsvilkenföranläggningtillförs en
påbehandlasellerdeponerasoch50överstigerskyddslagen ton
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förbränning prö-metod ellerbiologiskänsätt genomannat genom
Overstigeranläggningen.förtillståndfråganlänsstyrelsen omvar

Koncessionsnämndenår000avfallsmängden 75 ton ansvararper
tillståndsprövningen.för

anmäl-respektivetillstånds-omfattasavfallDe typer avsomav
sjukhus,hushåll,frånhärrörsådanaenligt bilaganningsplikt är som

hästsportanläggning,rivningsverksamhet,ochindustri, bygg- re-
avdelningseinrättningjämförligdärmedningsanläggning eller

inne-Uppräkningenmiljöskyddsförordningen.till92.03 i bilagan
särskil-påvanligenslam, ägerdeponeringbär bl.a. rumatt somav

miljöskydds-enligtprövningspliktenomfattasslamtippar,da s.k. av
lagstiftningen.

prövningspliktdockavfall gäller oavsettmiljöfarligtgällerVad
för depone-avseddavfallsådant ärmängd emotvilken att tassom

ansökanKoncessionsnämnden prövaranläggning.ring på enen
år,0001avfallsådant änmängden ärtillförda tonden permerom

mil-Medövriga fall.iprövningsmyndighetlänsstyrelsenmedan är
miljöskyddsförordningentillenligt bilaganförståsjöfarligt avfall

1985:841förordningeni 2 §miljöfarligt avfallsådant avsessom
batterier.miljöfarligaförordningenochimiljöfarligt avfall omom

lagentillämpningenvidbörmiljöfarligt avfallBegreppet omav
miljöskydds-enligtdet harinnebördavfallskatt på somges samma

lack-ellerfärg-bl.a.avfall räknasmiljöfarligtSomlagstiftningen.
PCB. En-arsenik ellerkvicksilver,innehålleravfall avfallsamt som

förregeringskansliet när-inomerfarit beredsutredningenligt vad
vilkenavfall,farligtförordningtillförslagvarande ett omen ny

miljöfarligtregleringen. Begreppetnuvarandedenplaneras ersätta
medsambandutarbetande idärför, vid lagtextensavfall torde pro-
avfall.farligtmed begreppetpositionsskrivningen, kunna ersättas

myndigheteller denregeringen§ börframgår 11Som re-av
förfaran-föreskriftermeddelageringen bestämmer rätt att omges

dennamed stödbörRegeringenlagen.tillämpningendet vid avav
Riksskattever-tillföreskriftsrättdelegera dennabestämmelse kunna

bl.a.föreskrifter börsådanaNaturvårdsverket. Isamråd medket i
miljöfarligtbegreppetinnebördenföreskriftingåkunna avomen

hän-innebäraföreskriftsådanframgått böravfall. Som enovan en
miljöskyddslagstifmingen.enligtgällervisning till de regler som

denfrånavfallenbartindustriföretagBeträffande emottarsom
tillståndförekommakan detproduktionen separatettatt en-egna

vanligenfinns,deponeringförmiljöskyddslagstiftningenligt men
industriav-omhändertagandesådanttillstånd tilldock egettorde av

verksamheten. Avenförkoncessionsbeslutetdel ifall ingå som en
innebäraböromfattningenmed den attkoncessionsbeslut an-ett

stycketförstain underfallerläggningen
miljötillståndetutformningenavfallsmängdengäller ärVad av

tillämpnings-lagensomfattasanläggningföravgörande avom en
tillståndharanläggningOm emotinte. att taområde eller enen

medfrån ochbetalasskall skatt50överstigeravfallmängd ton,som



138 SOU 1996:139

det första förs in till anläggningen.ton För det fall anlägg-som en
ning där den mängd avfall inte överstiger 50tas emotsom avses ton

år skall, enligt vad följer avdelning 92.03.06per i bilagansom av
till miljöskyddsförordningen, anmälan till dengöras kommunala
nämnden. Om på sådan anläggning allt deponerastrots änen mer
50 avfall år, föreligger skyldighetton få anläggningenper prö-att
vad länsstyrelsen. Om sådant tillstånd inte inträderav skyldig-getts,
het betala skatt för avfalletatt enligt första stycket 2 i förevarande
paragraf i lagen skatt på avfall jfr vidare nedan.om

Tillstånd enligt miljöskyddslagen har hittills vanligen förgetts
på viss fastighet bedrivaatt deponeringsverksamhet.en Det torde

dock inte något hindrar tillstånd bedriva sådanvara attsom att
verksamhet efter ansökan kan inskränkas till fysiskt omfattaatt en-
dast viss del fastighet, i den mån den tillståndsgivandeen av en
myndigheten finner detta lämpligt. På vissa anläggningar förekom-

det, förutom sedvanlig deponering, i omfattningmer större även
förbränning, biologisk behandling eller sortering i syfte åter-att
vinna olika avfallsfraktioner. Ett tillstånd bör kunna förseparat ges

på visst område denatt ursprungliga anläggningen bedriva sådanav
verksamhet.

Skyldigheten betala avfallsskatt knyts direktatt till tillstånds-
plikt för deponeringsverksamhet. Detta innebär, sådanatt en upp-
delning miljötillståndet beskrivits, medför avfalls-av som nyss att
skatt inte skall betalas för material förs till den anläggning därsom
enbart tillstånd finns för verksamhet deponering.än I denannan
mån kompostering förekommert.ex. på mark tillståndmed för de-
ponering, omfattas dock allt tillfört material skatteplikt.av

Genom knyta skyldigheten betalaatt avfallsskatt till till-att
ståndsplikt enligt miljöskyddslagen skapas enkelt och naturligtett
samband mellan miljöskydds- och skattelagstiftningarna. Det ålig-

tillsynsmyndigheten enligt miljöskyddslagstiftningenger kon-att
trollera verksamheter vid tillståndspliktigaatt anläggningar prövas.
Beskattningsmyndigheten behöver således i normalfallet inte gå in
på tolkningar den innebördennärmare begreppet depone-av av
ring. Avgörande för skatt skall betalas för material förs inom som
till anläggning bör alltså i vad mån tillstånden enligt miljö-vara
skyddslagstifmingen för deponera avfall pågetts anläggningen.att
Allt material förs in till sådan anläggning skattepliktigtärsom en
enligt lagen skatt på avfall, vilket innebär någon konkret de-om att
finition inte behövs vad med sig avfall eller depo-av som avses vare
nering i denna lag.

För uppfattning innebördenatt begreppen kange en om av
dock nämnas Naturvårdsverket i sinatt 4601 Aktionsplanrapport
Avfall siganvänt följande definitioner.av

Med deponering bör enligt Naturvårdsverket förstås upplägg-
ning väl definierat avfall på plats och med skyddsåtgärderav anpas-
sade utifrån avfallens egenskaper, antingen för slutlig förvaring el-
ler med krav för slutlig förvaring.samma som
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varje fö-förslagNaturvårdsverketsAvfall definieras enligt som
ikategorieringår i deremål, eller substans,ämne angessomsom

innehavaren75/442/EEG och görrådets direktivbilaga l till som
alternativtsig med,skyldigsig med eller eller är göraatt avavserav

saknabedömtinnehavarenrestprodukt kasserats och somsom
skattepliktenför bör dockbruksvärde denne. Det poängteras att en-

enkeltsyfte skapatill på avfall, iligt förslaget lag skatt att ettom
materi-omfattar alltför skatteuppbörden,och kontrollerbart system

förs in till anläggning.som en
be-denprincipiellt betydelsesaknar såledesDet rent somom

tagitbetalningin materialet ellerdriver verksamheten köpt mot
falletomhändertagande i detmaterialet föremot senareav annan

be-språkbruk godtagetavfall i allmänttorde begreppet ettvara
uttrycket avfalli §grepp. syfte tydliggöra detta används lI att

framgåttgivetvis,material". faktiskt dockoch Rent ärannat som
produktersigavsikten inte skall belastaskattenatt somvareovan,

sådant materialför driften anläggningen elleranvänds som an-av
se vidareanläggningenkonstruktionsarbeten inomvänds för m.m.

§§ nedan.i anslutning till 3 och 7
framgår intetillståndsgivningkriterierna förDe närmare av

miljöskyddsförordningen. Dettillmiljöskyddslagen bilaganutan av
i 1 §lämpligt dessadärför, inte minst tydlighetsskäl,är att angeav

anläggningen skallalltså delslagen skatt på avfall. gällerDet attom
minstapådeponering avfall och dels kravetavsedd för avvara

avfall tillförs anläggningen.mängd som
avfalldeponeringSamtliga anläggningar avsedda förär avsom

således skattomfattas skatteplikten. innebärbör Detta ävenattav
inte haranläggningskall betalas avfall förs till sådannär somen

miljöskyddslag-itillstånd meddelats enligt de bestämmelsersom
införsåstadkomma dettastiftningen redovisats syfteI attsom ovan.

första stycketsärskild bestämmelse ien
följd denna be-blir skattepliktiga tillanläggningarDe avsom

föreanläggningar tillkomstämmelse till början sådanaär somen
kraft,trädde ijuli 1969, då nuvarande miljöskyddslagenden 1 den

enligt miljöskyddsla-omfattats prövningspliktoch skulle hasom av
verksamheten påbörjats idag.gen om

anläggningarUnder punkten 2 faller vidare de trots attsom,
förmiljöskyddslagstiftningen krävs tillstånddet enligt reglerna i att

tillstånd.sådantdeponeringsverksamhet skall få bedrivas, inte har
illegal deponering.sig med andra ordDet rör om

sådana fallutredningenVad gäller illegal deponering torde av
beskattningsmyndighetenvanligen skekomma att gemensamt av

fallfår i sådantmiljötillsynsmyndigheten. bedömning görasoch En
åröverstiger 50avfallavsikten mängdär tonatt persomenav om

kan konstaterassådan avsiktskall på anläggningen. Närtas emot en
anläggning-förs in lillskatteplikt för allt materialuppkommer som

Beskattnings-alltså inte.frigräns 50 gällerNågon tonen. om
skönsmässig grundvid efterbeskattning eftermyndigheten får upp-
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skatta den mängd avfall kan ha tillförts anläggningen och där-som
för skall beskattas. Regler efterbeskattning finns i 4 kap. 6om a -12 §§ lagen 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgif-om

En regel det möjligt förgör beskattningsmyndighetenter. som att
beräkna skatten efter vad skäligt föreslås i 6 § tredjeär stycketsom
lagen skatt på avfall.om

Anläggningar enbart jordmassor s.k. schaktmas-tar emotsom
setippar, torde enligt nuvarande utformning bilagan till miljö-av
skyddsförordningen inte omfattas tillståndsplikt enligt miljö-av
skyddslagstiftningen. Ofta torde dock sådana anläggningar i vart
fall i viss utsträckning andra avfall.även sådantIta emot typer av
fall borde tillstånd enligt dagens bestämmelser sökas för verksam-
heten.

Andra stycket

Av andra stycket 1 och 2 följer skatt inte skall för vissaatt tas ut ty-
naturrnaterial deponeras på anläggning uteslu-per av som en som

tande avsedd förär deponering eller flera slag uppräknatav en av
material. Det sig gråbergrör jord, lera, skiffersamt sten,om grus,
och kalksten. I den mån definitioner dessanärmare materialslagav

nödvändigaär för tillämpningen lagen, bör det ankomma påav
Riksskatteverket i samråd med Naturvårdsverket sådana iatt ange
föreskriftsform. Det bör dock inte bli aktuellt med vid tolkningen

begreppen. Sålunda bör material resultatet förädlingärav som av
de uppräknade materialslagen, betong och tegel, inteav t.ex. om-

fattas undantaget från skatteplikt.av
Tillstånd för deponering gråberg uppkommer vid bryt-av som

ning malm torde krävas enligt nuvarande miljöskyddslagstift-av
ning. Vad gäller jord, lera, skiffer och kalksten vis-tordesten, grus,
serligen anläggningar där enbart sådana deponeras intemassor om-
fattas tillståndsplikt enligt den lagstiftningen. viss utsträckningIav
kan dock förekomma deponering sådana material ingåratt av som

del koncessionsbeslut, varigenom således anläggningenetten av
skulle komma omfattas skatteplikt för avfallsskatt enligtatt av para-
grafens första stycke syfteI undvika skatt skall betalas föratt att
de uppräknade materialen, bör därför undantag från skatteplik-ett

införas i paragrafens andra stycke.ten
På motsvarande föreslåssätt anläggningar där deponeringatt

sker avfallssand skall undantas från skatteplikt. Avfallssandav upp-
står restprodukt vid tillverkningsprocessen i gruvindustriellsom en
verksamhet jfr vidare avsnitt 6.4. Med sådan verksamhet bör för-
stås utvinning metallmalmer SNI Avdelning CB, järn-dvs.av
malmsutvinning l3.l och utvinning icke jämmalmer utomav

och toriummalmer 13.2. Gruvindustriell verksamhet böruran-
alltså inte omfatta mineralutvinning SNI 14.annan

Deponering avfallssand kräver tillstånd enligt miljöskydds-av
lagstiftningen. Sådan deponering sker idag i huvudsak vid anlägg-
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ochanriknings-denbedriverföretagdetfinns hosningar somsom
Detuppkommer.avfallssandenvarigenomavskiljningsverksamhet

material.dettadebiteringsskäl behov vägadärför inte attfinns avav
idagskälandraintehellererfarit finnsutredningenEnligt vad som

skattekontrollsynpunktdetDåavfallssandenföranleder vägs.att ur
bakgrundenangivnaden teskulle detnödvändigt,bedömsinte mot

åstad-företagenarbetskrävande för attkrångligt ochonödigtsig
deklaratio-iavdragskattefrihetenföreslagnadenkomma genom

nolldeklarationerinneburithaförfarande skullesådant attEttnen.
företagen.redovisasbehövthagenomgående skulle av

stycketandraomfattasanläggningartorde påVanligen avsom
frihetenförbörDet2 ellerenligtmaterialantingendeponeras

avfallsslagenflerabetydelsedock saknaskattepliktfrån sam-avom
gråbergskattefritt deponeramöjligtalltså t.ex.Detdeponeras. är att
denågotdockOmanläggning.påavfallssandoch upp-avsamma

däranläggning ävenpå annatdeponerasavfallsslagenräknade en
skat-integälleruppräkningen deponeras,omfattasavfall än avsom

sådanaFöravfallsslagen.uppräknadetefrihet för de an-annanen
ochmiljöskyddslagstiftningentillståndsplikt enligtgällerläggning

tillknuteni siginte ärskattefriheten typensåledeskan säga attman
jord försOmanläggningen.förtillståndspliktentill t.ex.avfall utan

för depo-tillståndgenerelltför vilkenanläggning,påin ettgettsen
jorden.förbetalasalltså skattavfall, skallnering av

2§

skat-visst beloppmedbetalasförslaget tonskall enligtSkatten per
materialetVägninghuvudregeln skallEnligtmaterial.tepliktigt av
påskattenför bestämmamöjlighetervissaske, annanattgesmen

till 6anslutningvidare igrund, se

3§

varige-ihuvudsakligen 7reglerasbeskattningfrånUndantagen
fåravdrag görasåstadkomsfalli vissaskattefrihet attgenomnom

driftsmaterialvissagällermaterial. Vadpå vissaför skatten typer av
ireglerasvilkenvalts,konstruktionlagtekniskdockhar en annan

frånmaterialvisstundantaparagrafen. Genomaktuelladen attnu
i dekla-redovisasskallintematerialmängdenuppnåsskatteplikt att

rationen.
generellafrån denundantagvisstsåledesparagrafen görs re-I

skatte-anläggning ärtillförs inmaterial§ alltgeln i 1 att ensom
pliktigt.

nöd-sådana ärparagrafeni ärprodukterDe somavsessom
detför vilkaochanläggningendriftendagligaför denvändiga av
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uppenbartär skatt inte skall Det sigatt rör materialtas ut. t.ex. om
för uppförande och underhåll driftsbyggnader, motordrivna for-av
don och arbetsredskap, drivmedel, kontorsutrustning och för-annat
brukningsmaterial. Eftersom skyldigheten betala skatt inträderatt

materialetnär förs in till anläggningen, måste vid denna tidpunkt
detavgöras sigrör materialatt omfattas undantagsre-om som av

geln, för den skattskyldige inte skall behövaatt redovisa materialet i
deklarationen.

Begreppet driften anläggningen" bör inte omfatta sigav vare
bottentätning, mellan- och sluttäckning eller andra konstruktionsar-
beten, inte heller Stabilisering askor och dylikt. skattefrihet förav
material används för sådana ändamål kan i ställeti visssom ut-
sträckning åstadkommas avdrag enligt 7genom

4§

Vanligen torde den fått tillstånd också densom vara som ansvarar
för den faktiska hanteringen på anläggningen. Genom knyta be-att
stämmelsen skattskyldigär till den förom vem som som ansvarar
verksamheten uppstår dock inget problem i den mån det skulle fö-
rekomma den fått tillståndatt bedriva deponeringsverksam-attsom
l1et och den för verksamheten skildaärsom ansvarar personer.
Aven vid illegal deponering, då tillstånd saknas, bör det möjligtvara

avgöra föratt verksamheten. denI mån ingenvem som ansvarar
kan göras ansvarig för den dagliga driftenannan anläggningav en

torde dock i de allra flesta fall markägaren få denanses vara som
bedriver verksamheten. Detta dockär tolkning begreppeten av
den för verksamheten" och det har intesom nöd-ansvarar ansetts
vändigt särskilt stadga detta iatt paragrafen.om

Den myndighet i första instans skall besluta beskatt-som om
ning enligt lagen skatt på avfall beskattningsmyndighet bör, iom
likhet med vad i dag gäller för övriga punktskatter, Skat-som vara
temyndigheten i Kopparbergs län fr.o.m. den 1 januari 1997 Da-
larnas län. Särskilda skattekontoret i Ludvika för skatte-ansvarar
uppbörden punktskatter, jfr vidare nedan under 8 10 §§. Attav -den skattskyldige själv skall anmäla sig till beskattningsmyndighe-

framgår 2§ förordningenten 1984:247 punktskatter ochav om
prisregleringsavgifter.

5§

Skyldigheten betala avfallsskatt föreslås knutenatt till den tidpunkt
då det skattepliktiga materialet förs in till anläggningen, dvs. i prak-
tiken grind till anläggningen ellerpasserar avgränsningyttreannan

denna.av
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6§

viktbaserad, dvs.skallföreslås skatten2 §Som framgått att varaav
därförHuvudregeln böravfall.visst beloppmed varatontas ut per

ellervågmedanläggningarskattepliktiga attsamtliga utrustasatt
omedelbaritillgåvägningsmöjligheterfall finnsdet i att an-vart

3.6 hari avsnittutvecklatsSomtill anläggningen.slutning närmare
generelltvåginstallationpåkravutredningen inte ettansett att av

alternativ tillanläggningarna. Ettskattepliktigagälla för debör
vågar,verksamhetersutnyttja andravåg skulle kunna attvaraegen

m.fl.asfaltverk,vägstationer,påfinnssådana grustag an-t.ex. som
våg.medutrustadetransportfordonenläggningar eller äratt

beskattningsmyndighetenfördock införasmöjlighet börEn
skattskyl-vissförskattenskäl, medgefinns särskildadet attatt, om

skattepliktigadetvägninggrundpådig får bestämmas än avannan
skertillförselföreslåssärskilda skälexempel påmaterialet. Som att

omfattning.i mindre
skatteberäkningengrund förmöjligexempel påSom annan

mängdbegränsadanläggningari fall förkan tar emotvart ensom- år till-maximiviktenangivnai tillståndetavfall tänkas den peratt- slaghomogentanläggning endastmånlämpas. denI ettemottaren
volymfrånomräkningvidarebranschspeciñkt avfall torde enav

ske.kunna
tillgängligauppgiftersådanafall inte finnsi enskiltOm det ett
viktuppgif-sigskattenmöjligt beräknadetgör att genomvaresom

möjlighetbeskattningsmyndighetenböreller grund,ter gesannan
möj-sådanskälighetsbedömning. Enefterskattenbestämmaatt en

kraft,elektriskpåenergiskattvidlighet finns set.ex. uttag av
energi.påskatt1994:1776stycket lagen8 § tredje11 kap. om

meddelaNaturvårdsverket,medi samrådRiksskatteverket bör,
ibestämmelsernatillämpningenföreskrifter den närmare avom

la-till denanpassningskattskyldigasde6 underlättaFör nyaatt
sådanamöjligt, önskvärtpraktisktmån detdet, i den är attvoregen

kraft.ilagen trädergod tid innanföreskrifter iutges

7§

Punkten 1 a

avfalldetbelastarendastuppnås skattenpunktGenom denna att
för vil-materialMängdenanläggningen.påslutligt deponerassom

normalfalletii 6 dvs.enligt reglemabestämsmedgesket avdrag
för be-föremålvaritmaterialEndast sådantVägning. somgenom

materialföravdragNågotavdrag.ifråga förkommaskattning kan
i kraftträderlagstiftningenredan innananläggningenfinns påsom
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kan således inte medges. Inte heller för material enligt 3 §som un-
dantagits från beskattning.

Avdrag medges dock inte för lakvatten förs frånutsom an-
läggningen. Med lakvatten nederbörds-, eller grundvattenyt-avses

innehålls i deponin, lämnar deponin eftersom passage genom av-
fallet eller ytavrinner från avfallet. Motsvarande inskränkning isom
avdragsrätten föreslås också för gas.

Punkten 1 b och andra stycket

Under denna punkt medges skattefrihet för vissa material densom
bedriver deponiverksamheten använder för sköta verksam-som att

heten på korrekt och ändamålsenligt Det sigett sätt. materi-rör om
används för Stabilisering askor och dylikt för kon-som samtav

struktions- och anläggningsarbeten inom anläggningen. Vidare be-
höver avfallsupplag successivt avslutas och därvid påföras topp-en
tätning för minska och till och frånatt vatten- gastransporten av-
fallet, och dänned minska risken för icke önskad miljöpåverkan.
Material används för sådan sluttäckning bör undantas från be-som
skattning.

Material blir aktuella för skattefrihet med stöd bestäm-som av
melsen dels inköptaär material, dels avfall uppfyller motsva-som
rande kvalitetskrav från tekniska respektive miljömässiga synpunk-

och därför nonnalt tillter nolltaxa. I syfte undvikatas emotsom att
material avfallänatt ellerannat t.ex. naturgrus annat rent natur--material används för mellan- eller arbetstäckning på deponiytan-

föreslås begränsning i avdragsrätten för allt materialen som an-
vänds för sådan täckning. Avsikten såledesär avfallatt styra mot att

omhändertas används för dessa ändamål, vilket med dagenssom
teknik torde fullt möjligt. Av kontrollskäl bör någon åtskillnadvara
inte mellangöras material köpts in respektive avfallsom motsom
betalning omhändertagits och därefter används för täckningsända-
mål. Någon skattefrihet kan alltså inte i något fall bli aktuellt.

Utredningen har valt införa generell bestämmelseatt en om
skattefrihet för material används för de angivna ändamålen, isom
stället för söka göra uppräkning tillämpligaatt produkter.en av
Rättspraxis får utvisa vilka produkter inte minst beroende påsom -den tekniska utvecklingen kan bli aktuella i sammanhanget och i-
de föreskrifter bör meddelas med stöd lagen bör kunnasom av an-

hurnärmare bestämmelsen bör tillämpas.ges
De material och avfallsslag utifrån dagens kunskap kan blisom

aktuella för skattefrihet med stöd punkten l b i princip:ärav

1 Cefyll och bentonit för tätning.

2 Matjord och bark för sluttäckning, släntbeklädnad, planterings-
och vegetationsytor.
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3 Schaktmassor, tegel- och betongkross slaggrussamt som an-
förvänds atti enlighet med konstruktionsritningar bygga per-

ledningarvallar och inom deponianlägg-vägar,manenta m.m.
ningen.

4 Askor, kalk, specialcement liknande tillsatsmedeloch som an-
vänds för stabilisera solidifieraoch avfall deponeras.att som

tillståndetI bedriva deponeringsverksamhet i vad månatt anges
måste stabiliseras. bör ankomma på den bedriverDetmassorna som

verksamheten i mån han vill använda avfall,vadavgöraatt mottaget
uppfyller såväl tekniska miljömässiga kalkrikakrav t.ex.som som -

eller köpa in för ändamål. kon-material detta Avnyttmassor -
trollskäl det sig svårhanterligt någon skillnad vad gällergörater att
skattefriheten mellan dessa material. saknar också be-Dettyper av
tydelse för avdragsrätten avfallet nårstabiliseringen skett innanom
anläggningen eller det sker på deponin. Avdragskonstruktionenom
innebär dock allt material används för detta ändamål iatt nor-som
malfallet måste vägas.

kan tänkas del material kommer in påDet detatt en av som
anläggningen och visar sigtill beskattningtassom upp senare an-
vändbarti själva driften anläggningen. sådant material,Förav som
inte har kunnat undantas redan regeln i 3 skapas skatte-genom
frihet avdragsmöjlighet. bör praktiken sigDet väl i röragenom en

material kommit in till anläggningen tillsammans medom som an-
avfall och vid sortering visar sig gå användanat attsom senare som

förbrukningsmaterial eller liknande.

Punkten 2

Avdragsrätten enligt denna punkt förorenad jord här-avser som
från sanering industrifastigheter, kemikalieolycksplatserstammar av

liknande.och
Saneringen eller efterbehandlingen markområde kanettav- -

innebära föroreningama i jorden olika åtgärder destruc-att genom
eller koncentreras, varierandemed följd restproduktattras en av

omfattning uppkommer. den avdragsbestämmelsen föl-Av aktuella
jer denna restprodukt, förs till deponeringsanlägg-dennäratt en
ning, skall skattebefrias. Skälen för har utvecklatsdetta närmare

i avsnitt 3.5.2 5.10.2. föroch Det bör dock observeras det,attovan
skattefrihet skall inte någon åt-medges, gäller något krav påatt att

gärd vidtagits med dessa bortforslats från föro-än att ettmassorna
område och förts till deponeringsanläggningen. begreppetIrenat

marksanering bortforslinginryms alltså i praktiken endast skettatt
jorden från förorenat alltså inte för skatte-område. Det finnsettav

frihet något krav på vidare behandling skall ha vidtagits medatt
jorden.
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Punkten 3

Avfallsslaget asbest har behandlats i avsnitt 3.5.2 och 5.10.2. Vida-
har Naturvårdsverket utfärdat Allmänna råd 87:3 Deponeringre
asbestav

Punkten 4

Med muddring 85:4enligt Naturvårdsverkets Allmänna rådavses,
Muddring och för-muddennassor, de åtgärder vidtas för attsom
djupa eller vattenområde. Fördjupningen kan åstad-restaurera ett
kommas grävning, sprängning, uppsugning eller bortspol-genom
ning sediment. de avfall vid åtgärderFör uppkommer dessaav som
föreligger således till avdrag.rätt

Punkten 5

För beskrivning grönlutslam till avsnitt 6.8.närmare hänvisasen av

Punkten 6

För beskrivningar den hantering omfattas dennanärmare av som av
punkt hänvisas till avsnitt 6.9.

Punkten 7

För beskrivningnärmare den hantering omfattas dennaav som av
punkt hänvisas till avsnitt 6.9.

Punkten 8

Inom järn- och stålverken uppkommer rad olika restprodukter ien
olika mängder och med varierande egenskaper. helt domi-Destora
nerande mängdema slagger från raffineringen olikautgörs av av
smältor. Slagger motsvarande slag förekommer vid flera andraav
metallbearbetande verksamheter se vidare avsnitt 6.11.

Begreppet metallurgiska används inom energiskatte-processer
lagstiftningen och Riksskatteverket har i sammanhang utfärdatdetta
rekommendationer vad innefattas RSVbör i begreppet seom som

1993:1 16. jäm- stålindustrinInom och det sig denrörs. om
del börjar med sintertillverkning och slutar medav processen som

eller gjutgods. ickejämmetaller ferrolegeringargöt, ämnen För och
omfattas de innebär sintnng, smältning eller reduk-processteg som
tion.

Brärming kalksten och dolomit inte tillhöra denav anses me-
tallurgiska processen.
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Punkten 9

Denna punkt den sand uppkommer avfall efterettavser som som
gjutning inom stå1-, metall- och verkstadsindustriema se vidare av-
snitt 6.12.

Punkten 10

För beskrivningnärmare uppkomsten dessa avfallsslag hänvi-av av
till avsnitt 6.8.sas

Punkten 11

punktDenna avfall uppkommer vid våtreningresteravser som som
fluorhaltiga rökgaser och stoftavskiljning rökgaser vid till-av av

verkning jämmalmspellets se vidare under avsnitt 6.4.av

8§

lagenI 1984:151 punktskatter och prisregleringsavgifterom
finns allmänna regler skattekontroll, beskattningsbeslut, betal-om
ning skatt, överklagande förfarandereglerDessa bör görasav m.m.
tillämpliga på föreslagnaden avfallsskatten.även Dock skall beträf-
fande redovisningsperiodens längd och återbetalning skatt gällaav
avvikande regler jfr nedan under 9 och 10 §§.

9§

Som utvecklats i avsnitt 3.4.3 utredningennännare kalen-attanser
derkvartal lämplig redovisningsperiod förär avfallsskatten. Re-en
dovisning skall således ske för perioderna januari-mars, april-juni,
juli-september och oktober-december.

En bruttometod bör, likheti med vad gäller för övrigasom
punktskatter, tillämpas vid redovisningen skatten. Rent praktisktav
innebär detta den iskattskyldige sin deklaration skall redovisaatt
den mängd material under perioden förts in till anläggningensom -
med de undantag kan följa 3 § och därefter särredovisa desom av -
avfallsmängder hänför sig till de olika avdragsmöjlighetema isom
7 Ett positivt nettobelopp skall därefter betalas in till I denstaten.
mån negativt saldo kommer den skattskyldige till godo, föreslåsett

särskild bestämmelse i lagens 10en
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10§

punktskatterEnligt 5 6 § andra stycket lagen 1984:151kap. om
avdragen för redovis-och prisregleringsavgifter gäller att om en

för perioden, skall detningsperiod överstiger skattens bruttobelopp
skattskyldige.överskjutande beloppet utbetalas till den

medföra skattskyldigUtan undantag skulle regeln att en som
material kommer inunder redovisningsperiod för änut somen mer

framgått avsnittskulle kunna få utbetalade till sig. Som avpengar
sådan regel inte3.4.3 har utredningen kontrollskäl ansett att enav

överskjutande beloppbör gälla för avfallsskatten. stället fårI ut-
nyttjas vid redovisningsperioder. Avdragsrätten begränsassenare

till efterföljandedock perioderna under innevarande och närmast
underkalenderår. överskjutande belopp uppkommerEtt t.ex.som

redovisningsperioden 1998 utnyttjasjuli-september kan som av-
föreliggerdrag perioden oktober-december 1999. Däreftert.o.m.

ingen till avdrag för beloppet.rätt

ll§

Som tidigare regeringen el-under kommentaren till 1 § börangetts
ler den myndighet regeringen bestämmer meddelarätt attsom ges
föreskrifter tillämpningen Förevarande bestämmelselagen.om av
reglerar detta.

7.2 Behov viss följdlagstiftningav

följd-föreslagna lagen på avfall bör föranledaDen skatt smärreom
ändringar ilagen 1984:151 och prisreglerings-punktskatterom
avgifter. lagstiftning inte fram utred-Föreslag till sådan läggs av
ningen.
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s VBB/Viak PM 960131. Konsekvenser för små i Norrbottenavfallsupplag

och Västerbotten ökade deponikrav och skatt.av en
v Kretsloppsdelegationen i960201, 1996:11. Producentansvarrapport

byggsektorn.
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adsKommittédirektiv
WW

5151
avfallbeskattningUtredning somavom

deponeras Dir.
1995:37

1995den 23regeringssammanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

skatttillförslagframför somtillkallas ett enutredare att tasärskildEn
allsidigtföroch attdeponerasavfallmängdenminskatillsyftar somatt
upplagtsåärArbetetskatt.sådaninförakonsekvenserna attutreda enav

1997.januariden linförasskall kunnaskattatt en

Bakgrund

Miljön Vårt120, ansvar,1994/95:skrivelse gemensammaregeringensI -
arbetet påmiljöpolitiskadet av-inriktningenregeringen avanger

viktigtärproducentansvar ettbl.a.framhållsskrivelsen attIfallsområdet.
ochdeponeringbehovetochavfallsmångderminska avförstyrmedel att

ekonomiskamöjligheterna attöverväga genomregeringen attatt avser
ochresurshushållningökadförförutsättningarbättreskapastyrmedel

skapafördet,också attframgår attDetmiljön.belastning påminskad
ochavfallomhändertagandeslutligtför avförutsättningar ettbättre

hanteringoch bättreresursbesparingbl.a. urinnebärrestprodukter, som
materialspeciñkaolika,isorteringökadskebörmiljösynpunkt, en

i änbörhushållochindustrifrånrestprodukterochAvfallfraktioner.
tillverkningvidinsatsprodukter varornyanyttiggöras avgradhögre som

avfallsslag. DetvissaförskekunnaEnergiutvinning börprodukter.och
medförenligtinte äravfallåtervinningsbartdeponeringframhålls att av

avsevärtavfallmângdemaochkretsloppssamhålle attfirprinciperna ett
situation.med dagensjämförtminskabör
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I juli 1993 tillkallades särskild utredare med uppdrag utreda vissaatten
frågor rörande beskattning avfall. Utredaren Avfallsskatteut-m.m. av
redningen överlämnade sitt betänkande Avfallsfri framtid SOU
1994:114 i juni 1994. Utredaren föreslog fyra olika ekonomiska
styrmedel för minska mängden deponeratatt avfall. Flertalet re-
missinstanser ställde sig positiva till någon form beskattningatt påav
avlallsområdet införs. Några remissinstanser förordade utredningens
förslag deponiskatt. Bland de remissinstanser avstyrkte förslagenom som
ifrågasattes skatt verkligen har styrande effekt. De pekadeom en en
bl.a. på det saknas fungerandeatt marknad för återvunna produkteren
och påtalade även risken för illegal dumpning. En synpunktannan som
framñndes det nyligen vidtagits radatt åtgärder för minskavar atten
avfallsmängden och resultatet dessaatt åtgärder bör avvaktas innanav

skapar styrmedel. Genomgående påpekade remissinstansemaman nya att
det i utredningen saknades bedömning vilka samhällsekonomiskaen av
och företagsekonomiska konsekvenser de föreslagna skatterna skulle få.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för bakgrund bl.a. detatt, mot av som
framkommit vid remissbehandlingen Avfallsskatteutredningensav
betänkande, fram konkret ñrslag tillta skattett syftar till atten som
minska mängden avfall deponeras. En utgångspunkt för förslaget börsom

det förslag Avfallsskatteutredningen lämnat deponiskatt.vara som om en
Skatten skall enkel tillämpa och de administrativaatt kostnadernavara
måste så långt möjligt hållas nere.
Utredaren skall utifrån skattenivå uppfyller målsättningen meden som

skatten särskilt analysera de samhällsekonomiska och företagsekonomiska
konsekvenserna liksom de handelspolitiska aspekterna skatt påav en
avfall. För branschspecifrkt industriavfall måste analysen göras
branschvis. Risken för ökad illegal dumpning och avfall påexporten av
grund införandet skatt måste bedömas och förslag till åtgärderav av en
fir minska denna risk läggas fram.att
Möjligheter till successivt införande skatt med avseende olikapåav en

avfallsslag bör övervägas.
För arbetet gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och

särskilda utredare angående redovisning regionalpolitiska konsekvenserav
dir. 1992:50 och offentligapröva åtaganden dir.att 1994:23.om
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Redovisning uppdragetav

den 1996.sitt arbete 31redovisa resultatetUtredaren skall senast marsav

Finansdepartementet
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FÖRORD

internationell jämfö-givit i uppdragDeponiskatteutredningen har RVF göraatt en
till länder ideponering. Uppdraget har begränsats Europa.relse avfallsskatter vidom

möjligt i detalj studra allautredningstiden har inte gjort detDen begränsade att
Syftet undersökningen har främst variti andra länder. medaspekter deponiskatter

avfallstorlek, skattepliktigtuppbyggnad, skattesatsensklargöra skattesystemetsatt
Frankrike, Danmark, Tysk-frågeställningar. Undersökningen omfattaroch liknande

Osterrike införtItalien, Storbritannien och allaland, Belgien,Nederländerna, som
Finland ochnågon beaktas Norgeform deponeringsskatt. I ävenrapporten somav

också hur insamladebåda sökt redadeponiskatt. Undersökningen harutreder uten
från används.skattemedel deponiskatter

vid RVF.sammanställt jur. kand Helena BergmanRapporten har av

RenhållningsverksföreningenRVF Svenska-

Weine Wiqvist
VD
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SAMMANFATTNING1

En sammanfattning jämförelsema mellan de avgifter ellerav
skatter har gjort leder till följande generella slutsatser:som

det i regel anläggningsägarenär tillståndshavareneller ärsom-
skattskyldig det förbränning, deponeringär elleroavsett om

behandlingsform belagd med skattärannan som

skatteobjektet, det föremål ligger till grund för beräkningsom-
skatten, i de flesta fall alltär avfall dessav oavsett ursprung- -påhand skattepliktig anläggningtassom om en

nivån skattesatsen har stegvis frånökat dess införande-

skattesatsen differentierad förär olika avfallsslag någotoch i-
fall beroendeäven behandlingsanläggningtyp av

redovisningsperiod i de flesta fallutgörs kvartalav men-
redovisning år förekommer ocksåper

flyter frånin skatten används till övervägandepengarna som-
del för miljö- och forskningsåtgärder inom avfallsområdet, eller

i Storbritannien, led i skatteväxlingen.utgör Detett ärsom
således i språkbruksvenskt fråga avgift.om en

grunden för skattens fastställande dess vikt vissaär även om-
medger omräkning, enligt fastställda omräkningstal, frånsystem

volym till vikt

svårtdet dra frånslutsatserär införandet och erfarenheteratt av-
avfallsskatten, dels eftersom få någonländer har längre
erfarenhet dels eftersom andra faktorer har haftäven viktigen
roll vid ändrade beteende

avfallsslag har undantagits:typer av som-
frånslagg förbränningsanläggningar kansom-

användas
inert avfall-

I6-12096
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förbränningsanläggningarhalm till-
i formavfallsbränsle trärentav-

jordmassorrena-
från sjukvårdsinrättningarspecialavfall-

deponininomkan användaskompost som-
använderi industrieravfall uppkommer somsom-

återvunnet material
muddermassor-
branschspecifikt industriavfall-

avfallinsamlat biologisktseparat-

undantagits:avfallsbehandlingsanläggningar hartyper somav- deponeringochanläggningar för behandling av-
jordförorenad

anläggningarindustrins egna-
sjukhusavfallförbränningsanläggningar för-

slamförbränningsanläggningar-
schaktmassetipparjord- och-

konstruktionerintressantavisat delJämförelsen har även en
följande kan nämnas:varav

avsiktregion medavfall isamlarden exporteraattensom- Belgienockså avgiftsskyldigregiontilldet ären annan

område utanförfrånbehandlade avfallet härstammardet ettom- Frankrikeavfallsskattenfördubblasavfallsplanen

på anläggningensdifferentierad beroendeskattesatsen är- ochoch hur botten-deponigasinsamlingegenskaper, t.ex
utformadsidotáitning är

BAKGRUND2

deponiskatteutredningenfått uppdrag göraiRVF har att enav
Uppdraget haravfallsskatter.jämförelseinternationell om

länder i Europa.tillbegränsats

från land tillvarieraravgiftskatt ellerbegreppetBetydelsen av
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land. I Sverige finns det ingen definition någoni författning av
dessa begrepp. Däremot brukar skatt karaktäriseras ettsom
tvångsbidrag till det allmänna direkt motprestation. Enutan
avgift penningprestationär betalas för specificeraden som en
motprestation från det allmänna. Skillnaden mellan skatt och
avgift viktigär det kanäven lätt lite oförsiktigtattom vara
använda det begreppet det egentligennär borde detena vara
andra. I redovisningen land nedan har det begreppanväntper

används i varje land redogöra för de nationellasom utan att
skillnader kan råda mellan avgift och skatt. Dock har vi intesom
kunnat i de avsnitt jämför olika kunnat hänsyn tillsystemsom ta
de olika ländernas begrepp vi har generelltutan rent använt
avfallsskatt denäven förrätta vissa länder bordetermenom vara
avfallsavgift.

3 METODIK

Nedan följer redogörelse för antal länder i Europa haretten som
infört eller planerar införa avfallsskatter. Redogörelsenatt syftar
till visa hur utformningen avfallsskattesystem kan görasav samt
hur tillämpas. Materialetsystemet ligger till grund försom
redogörelserna har varit olika kvalitet varför ävenav
redovisningarna olika detaljeringsgrad.är Vi har dock försöktav

föra fram skattesubjektatt är och vadvem ärsom som
skatteobjektet på vilken nivå skatten ligger.samt Den praktiska
tillämpningen betydelseär och vi harsystemet därförstorav av
försökt redogöra för de skattesubjektatt och objekt ärsom

frånLindantzigna beskattning och vilka grunderna förär
Lindantag.

Vidare har försöktäven redogöra för syftet med skatten,att
hur skattemedlen används erfarenheter det gäller bl.a.närsamt
tillsyn åtgärderoch illegal deponering i månden det finnsmot
tillgängliga uppgifter detta. Dock införandet påär skattom av en
avfall deponeras relativt företeelse och det i desom ären ny
flesta fall för tidigt någradra slutsatser tillämpningen.att om

ätter-givandeVid belopp har omräkning skett till svenskaav
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olikamellan dejämförelserför förenklakronor att
augusti 1996 harden 12 använts.Växelkursenskattesatserna. per

förbelopptill jämnagjortshar dessutomAvrundningar att
jämförelser.förenklaytterligare
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4 FRANKRIKE1

Lagen ligger till grund för den franska avfallsskatten isom togs
juli 1992 och skatt avfall deponeras utgår sedan den 1som
april 1993. Skatten tidsbegränsad år Frånär till 2002. och med
den januaril 1995 skatt på farligt avfalläventas uten som
behandlas i förbränningsanläggningar eller fysikalisk-genom
kemisk behandling.

SKATTEPLIKTIG4.1

Skyldi betala skatt den driver deponiverksamhetär förattga som
hushållsavfall och liknande avfall det privat elleräroavsett om en
offentlig Dessutomutövare. sedan den januari1 1995är även
den driver anläggning för slutligt omhändertagandesom av
industriellt specialavfall farligt avfall förbränning,genom
deponering, fysikalisk-kemikalisk eller biologisk behandling

underkastad skattskyldighet.även

Undantagna anläggningar förär omhändertagande av
specialavfall enbart avfall frånkommer dentar emotsom som

verksamheten. Detta undantag motiveras medegna att ansvaret
för detta avfall faller den industrin där det har uppkommit.

sådanOm anläggning frånavfall utomståendetar emoten en
skall avfalldet härstammar från utomstående verksamhetsom en

skattepliktigt.vara

Återvinningscentraler eller omlastningsstationer inteutgör
skattepliktiga anläggningar eftersom avfallet inte deponeras där

endast tillfälligt befinner sig där. Undantag förutan görs även
tillfällig lagring och säsongslagring sker enligt avfallsplansom
på villkor avfallet kommer behandlas ytterligare vidatt att ett

tillfälle.senare

Vissa anläggningar för behandling farligt avfall harav
frånundantagits skatteplikten, dessa anläggningar för:är

stabilisering avfall före deponeringav-
särskild behandling för förorenade jordar-
transit- och omlastningsstationer för farligt avfall-
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för den delåtervinningsstationer för farligt avfall endast av-
återvinnas, eller förbrännsdet deponeraskan äravfallet somsom

föremål avfallsskatt.för

deponeringsverksamheten ärDet utövarenär somav
tillståndetharskall denskattskyldig. Med utövare attanses som

tillståndspliktiganläggning inteanläggningen. Omdriva ären
erhåller deponeringavgiften förslutligenskall den attvarasom

går fastställaskattskyldig. Om det inte äratt vem somsomanse
skattskyldig.markägarenskattskyldig det ärär ytterst som

SKATTEPLIKTIGT AVFALL4.2

liknandehushållsavfall ochomfattaravfallsskattenfranskaDen
hushållsavfall ochMedindustriellt specialavfall.avfall och

påomhändertasverksamhetsavfallliknande avfall somavses
föravfall kallashushållens avfall. Dettamotsvarande sätt som

svenska icke-detindustriavfall ochbanalt motsvarar
industriavfallet.branschspecifika

frånkommeravfallspecialavfallindustrielltMed somavses
karaktär:följandeochverksamheter ärsom av

zinkkvicksilver,innehåller arsenik, bly,krom,avfall etcsom- spilloljorochförorenat slamavfall utgörs t.ex.som av- industrifrån kemiskraffinaderier ochavfall härstammarsom- från ytbehandlingsindustrinavfall härstammarsom-

inteomfattasförbränningsanläggningarfrånSlagg av
på skalldeti avvaktanlagrasdetavfallsskatten attseparatom

beskattaslagrastiden slagget kanDockanvändas. attär utan
år.tillbegränsad ett

detavfallsskattesystemeti franska ärHuvudprincipen det att
skattepliktigtanläggningskattepliktigtill ärförsavfall ensom

eller ej.hushållsavfall liknandeochdetavfall utgöroavsett om

undantag. Inertdock gjortavfall harinertgällerNär det man
deponin föranvändas inomdeponin kantillavfall atttassom

iavfallet skallochsluttäckningartillfartsvägar,bygga göra etc
sågjortharLagstiftningsteknisktinte beskattas.falldessa man

falleroch därförmeningavfall i lagensinteavfallet utgörsätt att
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utanför lagens tillämpningsområde. Deponiägaren måste kunna
bevisa det inerta avfallet inteatt avfall iutgör avfallsskattelagens
bemärkelse. För denna bestämmelseatt inte skall utnyttjas har

huvudregel 10% densagtssom att totala mängden avfallmax av
kommer in till deponin kansom normalt föranses vara

tåickningsbehov.

4.3 SKATENS STORLEK OCH
ANVANDANDE

Skattesatsen har successivt höjts sedan den trädde i kraft. Den
ursprungliga skattesatsen 30 kronor och den skall höjasvar
enligt följande 1995 till 35 kr, 1996 till 40 kr, 1997 till 45 kr och
1998 till 50 kr.

Skattesatsen för det farliga avfallet uppgår till det dubbla jämfört
hushållsavfall,med dvs i introduktionsåret 1995 till 70 kr, under

1996 80 kr, 1997 90 kr och under 1998 till 100 kr.

Dessutom har införts minsta avgift anläggning måsteen som en
erlägga, 6500 kr. När skatten infördes minimiavgiften 2700var
kr 1993 höjdes den till 4700 kr och 1994 till det nuvarande
beloppet 6500 kr. Aven den uträknade skattenom om
understiger 6500 kr detta detär belopp anläggningsägarensom
måste erlägga.

Skattesatsen avfallet höjs vidare med 50% i de fall där avfallet
härstammar från område fallerett utanför de fastställdasom
avfallsplanerna.

Den inbetalda skatten går till särskild fond fastställdameden
syften. Det totala beloppet till fonden uppgick för 1993 och
1994 till 700 miljoneröver FrF 945 miljoner kr. Skatten för
det miljöfarliga avfallet är för fond ochreserverat en egen
uppgick till 1995 för 90 miljonernästan FrF 120 miljoner kr.
Pengarna fonden är reserverade bla för forskning ochur
utveckling deponeringsteknik, investeringar inom denav
kommunala avfallshanteringen och återställande deponier ochav
förorenad mark.

4.4 REDOVISNINGSSYSTEMET
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tillliggeranläggningskattskyldigavfallAllt emottas enavsom
i ochavfalletavfallsskattenbestämmandetför ävengrund omav

påfastställshushållsavfall. Skattenkategorinutanförfallerför sig
får avdragskattenden totalaräkna framvikt. Föravfallets att

återvunnits.avfall harmängdför dengöras som

stabiliseras föreenligt lagspecialavfallmåste alltFrankrikeI
föravfallsskattengrund förtillliggerViktendeponering. som

Stabilisering.föreräknasskallspecialavfallet

registerskall föraskattepliktig verksamhetdriver ettDen ensom
framgå avfalletsskallregistretAvavfalldet emot.över tassom

upphovsman,behandlingsmetod,sammansättning,vikt, ursprung,
ochtid för leverans, transportörensochdatum namn

skallDessutomregistreringsnummer.transportfordonets
anspråk på deponinområde iinnan handeponiägaren nytttar ett

beskrivningtippområdenbefintliga göraredanför avensamt
fördensitetochtopografinåtergivande attområdet med av

deponerad.mängddenuppskatta ärkunna som

redovisasskallAvfallsskatten
tillståndharanläggningar emotkvartal för att tasomper- åreller00020 ton permer

anläggningar.årligen för andra-

skatten före förstaskeskallinbetalningRedovisning och av
slutredovisningsperiodensmånaden eftertredjei dendagen

den 1skall skekvartaletför det första senastinbetalning skattav
maj.

deponiägarnauppgifterdekontrollerakunnaFör att somatt
fastställts.riktvärdenvissaomräkningstal ochredovisa harskall

registerframgår deavfalletdetinte viktenOm mottagna avav
avfalletfördensitetenberäknasskall föradeponiägarensom

d0,6.avfallliknandehushållsavfall ochd0,5följande:enligt
uppskattarkändavolymenellervikten ärvarkenOm man

grovavfall,hushållsavfall,påfördelatzivfallsmängden,
avfall, tillfrån reningsverkslamverksamhetsavfall, annatsamt

år.invånare och500 kilo per
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ALLMÄNT4.5

år 2002. Vidtidsbegränsad tillavfallsavgiftenfranskaDen är
skalldeponering endasttidpunkt beräknardenna att varaman
inte finnsdär detslutbehandlat ochavfallaktuell för ärsom

deponering.något alternativ till
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5 DANMARK2

I Danmark bestämmer kommunerna hur insamling och transport
och behandling avfall skall ske. Kommunerna skall upprättaav

insamlingsordning där bestämmer vilket slags avfallen man som
omfattas kommunens hushållFör kommunenärav ansvar.

för insamlingtvungen ochatt i områden däransvara transport
det finns 1000än områdenFör där det inte finnsmer personer.

insamlingsordning kommunenären upprättatvungen att en
anvisningsordning, dvs anvisar bortskaffningsmöjlighetman som
hushållen blir följa.tvungna att

När det finns insamlingsordning för vissa avfallsgrupper kanen
inte detta avfall insamlas någon kommunen ellerän denav annan

kommunen råderdet förbud konkurrerandeutser,som mot
insamlingsordningar.

Om industriavfall inte omfattas insamlingsordning kanav en
kommunen upprätta anvisningsordning. Enligten
anvisningsordningen det avfallsproducentenär försom ansvarar

avfallet hanteras och bortskaffasatt enligt ordningens
bestämmelser. Anvisningsordningen kan generell, t.ex. attvara
skrot skall levereras till godkänd skrothandlare eller mer
detaljerad för avfall kommunen önskar hat.ex. starkaresom en
kontroll över.

Om industriavfallet varken omfattas insamlingsordningav en
eller anvisningsordning det fritt hanteraär det. Dock krävs detatt

registrering hos kommunen verksamheteren av som
yrkesmässigt insamlar och avfall. Syftet medtransporterar
bestämmelsen alla led iär avfallshanteringen skallatt kändavara

myndigheterna.av

De allra flesta deponeringsanläggningar i Danmark ägs av
offentliga och endast fåtalägare privata. Nya anläggningarärett
kan endast offentligaägas Orsaken tillägare. dennaav
bestämmelse kunnaär långsiktigtatt skydd förgarantera ett
grundvattnet.

10
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avfallsavgift. Avgiftenjanuari 1987infördes den lDanmarkl en
går för deponeringanläggningutgår avfall tillallt ensom

minskaavfallsavgiftenSyftet medförbränning. äreller att
återvinning.återanvändning ochoch ökaavfallsmängderna

iträderavfallsavgiftendifferentieringytterligareGenom somav
styrning förönskas ytterligarejanuari 1997kraft den 1 atten

avfall.energiutvinningeffektivisera ur

REGSTRERlNGSPL|KT|G5.1

ANLAGGNING

omfattasanläggningregistreringspliktigförs tillAvfall avensom
anläggningregistreringspliktigavfallsskatten. Med anses

anvisningspliktigtanläggningarellerverksamheter mottarsom
deponering ellerföranvisatsavfall kommunen,avfall, avsom

traditionellatill andralederförbränning. Detta änäven rentatt
till exempelregistreringspliktiga,avfallsanläggningar blikan

avfallmängdintekomposteringsanläggningar, somsammaom
bortforslas.till anläggningenförs även

registreringsplikten:fråndock antal undantagfinnsDet ett
från sjukhusspecialavfallförbriinningsanläggnigar för-

sIamförbränningsanläggningar- kemikalieavfalldestruktionsanläggningar för olje- och- kemikalieförorenaddeponeringsanläggningar för olje- och-
jord

frånundantagnaschaktmassetipparjord- och ärAven rena
bygg-Enligt vissa villkor kanregistreringsplikten. även sorterat

schaktmassetippartillföras jord- ochrivningsavfalloch attutan
avfallsavgift.erläggaregistreringsskyldig och behövertippen blir

utsorteradeavgiftsfrittlämnasbyggmaterialet kan ärDet som
detkrävsDessutomtegel och betong.fraktioner attsten,avrena

från deponinavskildhålls fysisktschaktmassetippeniord- och
tillfartsväg.särskildskall finnasoch det en

avfalldeponeringförbränning ochanläggningar förDe av som
inteomfattasanvisats kommunenavfallinte emot avtar avsom

avfallsavgiften.heller erläggaregistreringsplikt och skall

återvinnas.skallavfalletanvisningarkankommunEn attomge

11
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Detta avfall omfattas inte dåiften varken förbränning ellerav av.återvinningsverksamhetdeponering avfallet sker. omfattasav
inte heller avgiften. Däremot kan det uppståav
gränsdragningsproblem och därför har vissa villkor fastställts för

återvinningsanläggningar inte skallatt omfattas av
registreringsplikt.

åttervinningsanläggningEn måste hållas klart avskild från
deponin eller förbränningsanläggningen. Avfallet skallsom
återvinnas måste hållas väl frånavskilt det avgiftspliktiga avfallet.
Det krävs dessutom verksamheterna har skilda tillfarter.att
Utöver återanvändningsverksamheter följandeävenrena anses

återvinningsverksamheter:verksamheter som
användning och byggavfall i jord- ochsorterat rentav-

schaktmassetipp
användning kompost, slagg för bullervallar,av m.m.-

parkanläggningar och liknande
anläggningar byggavfall och liknande förtar emotsom att-

mala ned avfallet återvinningsbaratill material. En förutsättning
för denna verksamhet skall återvinningatt detär attanses som
tillförda materialet bortforslas från anläggningen inom 12
månader från dess tillförsel

sorteringsanläggningar. Förutsättningen för inteatt vara-
registreringspliktig det tillfördaär materialet bortforslas inomatt

månader.l2

5.2 AVGIFTSPLIKTIGT AVFALL

Avgift utgår på allt avfall tillföres registreringspliktigsom en
anläggning. Huvudregeln allt avfallär tillförsatt som en
registreringspliktig anläggning enligt skall omfattasovan av
avgiftsplikten. Dock följande avfallsslag undantagna:är

halm tillförs förbränningsanläggningensom en som en ren
och självständig fraktion
2. träflis och träavfall tillförs ochannat som som rena
självständiga fraktioner från träbearbetningsverksamheter.
Träavfall impregnerat, målat, lackerat,är limmat ellersom
liknande inte fritaget från avgiftsplikten.är

tillsatsämnen, kalk tillförs förbränningsanläggningart.ex. som
för zivsvavlingsändamål

12
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anläggning förregistreringspliktigtillföresjord4. ensomren
avgift avlämnarenutfyllnad uttasattutan av -

sluttäckningdeponi föravslutadtillföresjord ensomren
ochin,från samlassjukhusspecialavfall transporterassom

medsammanblandasintesådant det annatförbränns sätt attett
avfall

föranläggningregistreringspliktigtillföreskompost7. ensom
de kravuppfyllerkompostenförutsättningundersluttäckning att

i jordbrukanvändasförställs attsom
samband meddeponier iavslutadeavfall uttassom ur

liknande.elleranläggningsarbeten

STORLEKAVGIFTENS5.3

svenska kronor. Iinledningsskedet till 45iuppgickAvgiften
höjdes1990breddades ävenavgiftsbasenmedsamband att
deponering.ochbåde förbränningför150 kronoravgiften,

styrningentydligaremarkeradeigen ochavgiftenändradesI993
föroch185 kronorblevför förbränningavgiftenavfallet,av

avgiftendifferentieringytterligareEndeponering 225 kronor. av
dåAvgifterna blirjanuari 1997.i kraft den lträdakommer att

kombineradmedanläggningiförbrännsavfallför ensom
iförbrännsavfall185 kronor,elproduktionochvärme- som

avfallochförbränningsanläggning 245 kronor somannan
340 kronor.deponeras

bruttovikt. Dendessavfallets viktavgiftspliktiga utgörsDet av
Vågen skallVägning.skall fastställasviktenavgiftspliktiga genom

skallVåganläggningenverifierad.ochtypgodkänd varavara
kanförutsättningarvissainvägning. Enligtvidbemannad

vågen bemannad.skeVägning ärutan att

REDOVISNINGSSYSTEMET5.4

denkvartalvarjeskall förverksamheterRegistrerade uppge
verksamheten.tillförtsavfall harmängdenavfallspliktiga som

avfallför detfåravgiftspliktiga viktenfrån görasdenAvdrag
får inteAvdrag görasfrån anläggningen.bortforslatsharsom

avfall.avgiftspliktigtellertillsatsämnenför lakvatten,

13
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ALLMÄNT5.5

Den danska avfallsavgiften tillfaller direktstaten utan att vara
öronmärkta för särskilt ändamål.ett

I Danmark har i mycket liten utsträckning upptäckt illegalman
deponering följd avfallsavgiften. Detta berorsom en av
förmodligen flertal omständigheter. Danmark litetett är ett
och relativt tütbefolkat land där illegal deponering lätt upptäcks.
Dessutom innebär de danska myndigheternas anvisningsplikt för
industrins hushållensoch avfall har god kontroll ochatt man en
styrning avfallsflödena.över

En utvärdering den danska avfallsavgiften just igörsav nu
Danmark. Vid jämförelse mellan års19,85 och 1993 siffroren
hur avfallsmängden endast ökat i liten utsträckning.
Ateranvändningen återvinningoch har påökat bekostnad av
deponering. Mängden avfall förbränns konstant. När detärsom
gäller ökningen återvinningen bygg- och rivningsavfallav av
l2% 1985 och 82% 1993 har avfallsavgiften varit den
avgörande faktorn.

14
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TYSKLAND6

nivå diskuteratsavfallsavgift federal i Tyskland harEn men
några åtgärder. hartill konkreta Däremotförslaget har inte lett

på delstatsnivå. femHittills har deavfallsavgifter införts
Niedersachsen,Baden-Württemberg, Hessen,delstaterna

avfallsavgifter.infört DessaSchleswig-Holstein och Bremen
återger därförvii sin utformning ochavgifter liknar varandra

Baden-Württemberg.detalj avgiften iiendast

utgår påavgiftenfem delstaternaLikheten i de är att
avgiftsskyldig ochavfallsproducentenspecialavfall, det ärär som

riktlinjerhar fastställdareserverade för fondär en sompengarna
Enligt tyskde insamladeför användandet pengarna.av

gå till de berördamåste avgiften tillbakalagstiftning
någotmålgrupperna sätt.

avfall.mängder Förproblem med växandeI Tyskland har man
utvecklingenföravfallsmängderna ochminska motatt styraatt

kretsloppsanpassat avfallslagstiftningensamhälle harett
för uttjäntaför öka producenternasutformats att ansvar

kretsloppssamhälleförstaprodukter. Det togsmot ettsteget
då förpackningsordning infördes. En1991redan nyen

1996.ikraft den l septemberkretsloppslag träder

fullt genomförtkretsloppslageniGrundtanken den är ettnya
förorenaren-betalar-principen". Denenligt somansvar

ansvarig förmarknadsför eller konsumerarproducerar, är att
återvinnaåteranvända,avfall uppkommer ellermotverka attatt

omhändertaslutligttillfredsställandemiljösynpunkteller sättur
till avfalletalltså upphoveller denavfallet. Det är ägaren gersom
medgerför avfallet. Lagenansvarigi första hand attärsom

åtar sigtredjeåtertagningsplikten avtalas bort partattgenom en
producenter ochåtervinningsuppgifternahanterings- och

DeutschlandSystemexemplet Dualeskändahandel. Det ärmest
återvinninghanteringen ochtagitharGmBH över avsom

konsumentförpackningar.förbrukade

avfallshanteringenansvariga fördelstaternaDet ärär ytterstsom

15
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inom respektive delstat. Den avfallslagen ramlagär ochnya en
inom denna skall delstaten verka. Delstaten stiftar sinram egen
lag reglerar hanteringsplikten. Behandlingsanläggningarsom
kan och drivas såiügas väl offentlig privat regi.som

BADEN-WURTENBERG15.1

En avgift på avfall har tillämpats i den tyska delstaten Baden-
Württemberg sedan april 1991. Den producerar avfallsom som
kräver särskild övervakning, specialavfall, skyldig betalaär att en
avfallsavgift.

Syftet i förstaär hand hushålla med befintligaatt
behandlingsresurser för specialavfall, i andra hand hushållaatt
med och skydda miljön.resurser

6.1.1 AVGIFTSSYSTEMET

Det den producerarär überwachungsbedürftiger Abfälle,som
avfall kräver särskild övervakning miljöfarligt och farligtsom
avfall, avgiftspliktig.är Avgiftsplikten inträder avfalletsom
lämnas för omhändertagande eller det omhändertasnär eller
lagras i anläggning tillhör avfallsproducenten.en som

Den avfallsproducent har mindre 500 kg specialavfallänsom per
år undantaget från skatten.är

6.1.2 AVGIFTSOBJEKTET

Det avfall kräver särskild behandling avgiftspliktigt.är Isom en
bilaga till författningstexten avfallsavgift finns det avfallom en
uppräknat omfattas avgiften gårdet till förbränningnärsom av
eller deponering. Avfall återanvänds återvinnseller omfattassom
inte avgiften. Det räcker inte endast mindre delav att en av

återanvändsavfallet eller återvinns för frånundantas skatten.att
Det endastär huvudsyftetnär med behandlingen är
återanvändning återvinningeller avfallet inte omfattassom av
avgiften.

materialfrånI Texten bygger herrStephani,Miljöministeriet i Baden-Württemberg.
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Vissa avfallsslag frånhar undantagits avgiftsplikten dessa är:
avfall uppstår vid sanering gamla deponiersom av-

frånavfall hushållprivata liksom mängder frånunder 500 kg-
offentlig och kommersiell verksamhet

avfall uppstår tillståndspliktigai miljöskyddslagenenl.som-
behandlingsanläggningar för specialavfall.

AVGIFTENS STORLEK6.1.3

Specialavfallet uppdelat i olika kategorier. Uppdelningen iär tre
olika kategorier utgångspunkthar skett med i möjligheten att
undvika avfallets uppkomst, svårigheten omhänderta avfalletatt
på miljömässigt riktigt möjligheter tillsättett samt
återanvändning.

Den tyska avfallsavgiften har ökats stegvis och differentierad.är
påBeroende i vilken kategori avfallet tillhör skattesatsen 450,är

900 eller 350 på1 kronor avgiften avfall infördesNärton.per
avgiftsnivånI99I 225, 450 eller 675 kronor ton.var per

REDOVISNINGSSYSTEMET6.1.4

beskattningsbaraDet beloppet räknas fram de uppgiftergenom
måsteavfallsproducenten skicka till myndigheternasom om

den mängd avfall har uppkommit i verksamheten. Medsom
utgångspunkt i dessa uppgifter årligafastställer myndigheten den
avfallsavgiften. Avfallsavgiften betalas i förskott med hälften

april och hälftenden den oktober.l 1

administrativa frånDe kostnaderna avgifterna direktatt ta ut
avfallsproducenten gåbetydligt högre via avfalls-är än att
hanteraren. Fördelen med direktavgiften bättre kontrollär en

avfallsflödena i regionen.över

ANVÄNDANDEAVGIFTENS6.1.5

ändamål. Påinsamlade avgifterna för speciellaDe öronmärktaär
detta kan del föras tillbaka till branschen.sätt en av pengarna

december hadeDen 31 1995 totalt 630 miljoner kronor samlats
in. tillfaller fond i förPengarna delstaten och skall användasen
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åtgärder:följande
avfallsrådgivning områdetfinansiera inom minimering och-

återvinning specialavfallav
forskning utveckling föroch teknik minskaattav-

återvinningaviiallsmängder främjaoch specialavfallav
återvinnafrämjandet projekt för minimera ochattav-

specialavfall
rekognosering angripande miljöfaror, skadoroch ochav-

uppståttföljdverkningar, vilka har specialavfalltill följd ellerav
miljöfarliga ämnen.
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NEDERLÄNDERNA27

Användandet skatter i Nederländerna ökar och detgrönaav
fanns 1996 fem olika miljöskatter. frånDen totala intäkten dessa

uppgickskatter till 1,8% den totala statliga skatten. Med deav
ökningar skattesatsen beräknade kommer miljöskatterärav som

år 1998 2,5% den totala statliga skatteinkomsten.utgöraatt av
Avfallsskatten från10% inkomsterna miljöskattema.utgör ca av

Sedan 1995 har avfallsskatt för avfall förs till deponeringen som
tagits i Nederländerna. Slutligt omhändertagande avfall iut av

skerNederländerna i utsträckning i kommunal regi.stor
Behandlingsanläggningar drivsoch ofta fleraägs gemensamt av
kommuner. Enligt lag hushållen skyldiga avfallet iär att sortera

trädgårds-frukt-grönsaksfraktion. Undantag endast fören ges
flerfamiljshus områden.i tätbebyggda

råderl påNederländerna det brist land och därmedstor
deponeringsutrymme. Man dessutom mycket rädd sittär om

Hierarkingrundvatten. mellan avfallsbehandlingsmetoder är
desamma i Nederländerna i de flesta andra europeiskasom
länder med det undantaget framhållerstarktatt man
avfallsförbränningens företräde framför deponering.
Kostnadsbilden för deponering förbränningoch intemotsvarar

prioriteringdenna och det grunderna till avfallsskatten.är en av

SKATTEPLIKTENO7.1

OCH SKATTENIVAN

Nederländerna avfall pål kan skatt förs tilltas ut som
deponering eller förbränning. Skattesatsen för avfall som

kronordeponeras 115 medan skattesatsen för avfall försär som
till förbrännning till O kronor. tydligDettaär ärsatt en

påmarkering prioriteringsordningen för avfallsbehandlings-
metoderna.

Avlall företag på område fråndeponerar undantagetäregetsom
skatt. Dock tanken det avfall det överstiger vissär ävenatt enom
2 Avsnittet bygger informationfrån Miljödepartementeti Haag
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omfattasmängd, 1000 skall avfallsskatten.ton, av

SKATTEOBJEKTET7.2

inte differentieratsAvfallsskatten har för olika avfallsslag även
miljösynpunktdetta kanske hade varit viktigt. praktiskaAvärom

ansåg inteskäl det skulle genomföra. Dock haratt att attman
undantagit vissa avfallsslag från beskattning. gäller förDettaman

förorenad slam och jord inte kan ytterligaret ex som saneras.
avfallsström har undantagitsDenna eftersom det bättreär att

förorenad jord påslam och omhändertas den lämnas kvarän att
platsen.

frånförorenad jord skall bli befriadFör skatt krävs intygettatt
från myndigheterna jorden inte kan ytterligare.att renas

någonEftersom det inte finns tillgänglig teknik för att rena
åtnjuterförorenat slam denna avfallsgrupp total skattebefrielseen

till juli 1997.den l

Nederländerna samlas organisk avfall inl fraktion för atten av
Dåkomposteras. detta behandlingsmetod föredraär är atten som

framför deponering har beslutat inte denbelasta medattman
kompostfraktion tillförs deponi iskatt. En enskildsom en en

fraktion skall inte beskattas.

REDOVISNINGENS7.3

UTFORMNING

Beräkningsgrund för avfalletsskattens storlek vikt. Omär
påmängden avfall slutligen läggs deponin mindre denär änsom

den skattepliktiga anläggningen har tagit kanmängd emotsom
be kontrollmyndigheten fastställerverksamhetsutövaren att en

omräkningssiffra för det berörda. avfallsslaget. Denna
omriikningssiffra förskall sedan användas omvandla denatt

avfall beskattningsbar.tillförda mängden till den mängd ärsom

från från plaståtervinningFör avsvärtning och avfall finnsrester
på fåsärskilda bestämmelser. avfallsströmmar kan begäranDessa

återbetald övergångsperiod år.sin underskatt treen om
återvinningAnledningen till detta undantag dennaär äratt
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önskvärd dess avfallsströmmaroch skulle skattepliktigaom vara
det innebäraskulle de skulle bli dyrare alternativetänatt att

råvaror.jungfruligaanvända

ANVÄNDANDESKATTENS7.4

frånflyter inDe medel skatten inte öronmärktaär utansom
tillfaller statskassan. Vid avfallsskattens tillkomst diskuterades en

Då slåhöjning bränsleskatten. detta skulle komma mycketattav
hårt förbränslekrävande industrier beslöts i stället höjamot att att

pådenna skatt skulle finna grund för skattatt ta utman annan
basis.
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BELGIEN8

Belgien indelat i regioner Flandern, Vallonien och Brysselär tre -
långtgåenderegioncliir varje har självstyre. Ansvaret för

tvånivå.miljöpolitiken ligger regional Avfallsavgift finns i de
regionerna Flandern och Vallonien inte i Brysselregionen.men
Brysselregionen mycket liten det finns inga deponierochär
inom regionen.

AVFALLSAVGIFTEN FLANDERN5I8.1

avfallsavgift infördesEn i Flandern den januari 1987.1
från avfallsavgiften finansierar tillsammans med andraIntäkterna

miljöavgifter för naturfrågor.fond miljö- och Fondensen
reserverade för kostnader för miljöskydd i regionen.ärpengar

flamländska miljöministeriet införandetlnom det diskuteras av
från hushållsavfallförbud och med 1998 för deponeringett av

återvinnaskan eller förbrännas.som

AVG|FTSSUBJEKTET8.1.2

verksamhetsutövare,De privata eller offentliga, utövarsom
förbrännings- eller deponeringsverksamhet omfattas avgiftav
zivfall.

Även den samlar avfall i för behandlingFlandernsom av
avfallet i region avgift för dettaskyldig betalaär atten annan

avfalletzivfall. Denna bestämmelse har införts för undvikaatt att
regionentill anläggningar utanför med avsikt atttransporteras

undgå avgiftsplikten.

AVGIFTSOBJEKTET8.1.3

belgiska avfallsavgiften omfattar det avfall förs tillDen som
anläggningar för förbränning deponering och det avfalleller

region.samlas in med syfte behandlas iattsom annan
nårAvgiftsplikten för avfallet avfallet deninträder när
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zivgiftspliktiga anläggningen eller avfallet samlats in mednär
syfte till region för behandling.att transporteras en annan
Avgiften så allt avfall och det finns endasttas ut gott som
några få undantag. Däremot avgiftssatsen, nedan, starktär se
differentierad.

AVGIFTSSATSEN8.1.4

Avgiftssatsen starkt differentierad påmedär avseende dels
zivfallets farlighet och dess uppkomst dels
behandlingsanläggningens miljöegenskaper. olikaDe
zivgiftssatserna för omhändertagande viss avfall itypav en av en
viss avfallsbehandlingsanläggning återfinns i lagtexten. Entyp av
uppdelning gjortshar i huvudgrupper; miljöfarligt avfall,tre
deponering och förbränning, inom varje differentierasgrupp

beroende mottagande anläggningens miljöstandard ochtaxan
avfallets härkomst, enligt följande :

Miljöfarligt avfall
1.400 förkr/ton omhändertagande nedanståendeänannat

200 kr/ton vid förbränning energiutvinning iutan en
godkänd anläggning

l20 kr/ton vid förbränning med energiutvinning i en
godkänd anläggning

Deponering
.000 kr/tonl generella avgiften för deponering, vid vissa

kriterier pådels påanläggningen och dels
avfallet tillämpas andra avgiftesatser

500 kr/ton deponering industriavfallav
hushållsavfall350 kr/ton gasutvinningutan
hushållsavfall330 kr/ton med gasutvinning för
energiproduktion

32 kr/ton inert avfall

Förbränning
500 kr/ton generella avgiften för förbränning
l70 kr/ton industriavfall energiutvinningutan

hushållsavfalllOO kr/ton rökgasrening ochutan
energiutvinning

3 uppräkning inteDenna uttömmande syftar till tydligarebildär hurutan att geen av
dillcrciitieringen uppbyggd.är
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hushållsavfall50 kr/ton med rökgasrening och
energiutvinning

påAvgiften avfall samlas i Flandern för behandling isom en
region 500 kr/ton. Avräkning kan ske det i denärannan om

regionen finnsmottagande avgift.motsvarandeen

belgiska avfallsavgiftenDen har gradvis ökats dess införande.sen
påAvgiften deponering hushållsavfall har ökats enligtt.ex.av

följande:

1987-1989: 10 kr/ton
1990- 1992: 80 kr/ton

1993: 130 kr/ton
1994: 135 kr/ton
1995: 210 kr/ton
1996: 350 kr/ton

uppräkning med årligenEn konsumentindex sker avgiften.av

REDOVISNING8.1.5

utgårAvgiften vikt. avgiftspliktiga anläggningenDen ärper
föra register avfallet. avfalldet Alltövertvungen att ett mottagna

måsteförs till anläggningen Enligt de reglervägas. styrsom som
deponerings- måsteutövandet eller förbränningsverksamhetav

anläggningar hushållsavfallindustri- ellertar emotsom vara
våg.utrustade med en

Redovisning betalning kvartalsvis.och avgiften sker Det ärav
AfvalstoffenmaatschappijOVAM, Openbare het Vlaamsevoor

Avfallsbyrån,Gewest, Flamländska för uppbördensom ansvarar
avgiften och kontrollerar efterlevnaden reglernaav av om

avfallsavgiften.

AVFALLSSKATTEN I8.2

VALLONIEN4

avfall i Vallonien, infördes den januarI 1993,Skatten 1 ärsom

4 informationfrån Office Regional DéchetsAvsnittet bygger Wallon des
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Flandern. Denavgiften i ärpåuppbyggd änsättannatett en
deponiskatt.ochavfalls-kombinerad

deavfallför detbetala skattskyldigaHushållen är att gersom
hushåll.kronortill 220Beloppettill.upphov är satt per
två ellerbestårhushåll baraförReducerad skatt en,avsomges

betalaocksåVerksamheter är atttvungna entre personer.
förtill. Skattesatsenupphovavfall deför detavfallsskatt ger

kubikmeter.uppgår 100 kronortill 1avfallindustrins per
avfall deponeras.skattDessutom uttas somen

DEPONISKATTEN8.2.1

medtillsammanspå avfall deponerasskattDen tas ut somsom
regional fondtillfalleravfallsskatterindustrinshushållens och en

skall bl.a.Skattemedlenavfallshanteringen.regionalaför den
återvinning,främjadeponier,standardenhöjatillanvändas att

förbättraavfall,förebygga uppkomstenprojekt förinitiera att av
avfallet.kringkontrollenochinformationen

OCHSKATTSKYLDIG8.2.2

SKATTEOBJEKTET

tillstånd drivahardenskatterlägga attSkyldig är enatt som
avfalletdeponeringenviddeponeringsanläggning. Det är somav

inteavfallsådant ärutgårSkatteninträder.skatteplikten som
verksamheterviduppkommeravfall samthushållsavfall dvs som

avfall.farligt

OCHSKATTESATSEN8.2.3
REDOVISNING

vikt.grundvalpåberäknasdeponerasavfallSkatten avsom
starktFlandern,grannregioneniprecisSkattesatsen är, som

däremotfåfrån skatten ärUndantagendifferentierad. men
undantagetHeltkronor.och 2mellan 200skattesatsenvarierar

frånavfallochmuddermassorskattepliktenfrån är
förutförandeviduppkommitharvattenreningsanläggningar som

omfattarintedeponiskattenEftersomräkning.regionens
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g

hushållsavfall är frånäven sortering ochrester kompostering avhushållsavfall undantagna.

Den generella skattesatsen 200 kronor.är Nedan följer några
några påexempel avfallsslag med lägre skattesats:

slagg från förbränningsanläggningar 110 kronor
från avfallsbehandlingrester annan

förbränningän 90 kronor
inert avfall och avfall från glasfiber 20 kronor
avfall från industrier använder återvinnings-som
bart material 10 kronor
förorenade jordar och 4 kronormassor
jord- och shaktmassor 2 kronor

Om avfallskategori kan föremål fören olika skattesatservara
skall den högsta de tillämpbara kategorierna tillämpas.av

Deponiskatten skall redovisas årligen. Den skattskyldige skall
varje månad det avfall hanrapportera har tagitom emot.
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ITALIEN59

i kraftdeponering införtsavfall tillskatt trättItalien harI som
miljöskatt.Italiens förstajanuari 1996. Dettaden l är

SKATTESUBJEKTET91

och skall betalaskattesubjektpassivtdeponiägarenDet ärär som
deskattenansvariga myndigheter. Mentillskatten uttas av

utgår till lägretill deponin. Skattavfall även,lämnar men ensom
energiutvinning.avfall förbrännsförskattesats, utansom

SKATTEOBJEKTET92

undantagDeavfall deponeras.omfattar alltSkatten somsom
avfallförinförtslägre skattesats harfinns endastär att somen

avfalldeponeringförenergiutvinningförbränns samtutan av
kompostanläggningar.återvinning ochsortering,från automatisk

SKATTENIVÄN9.3

vilka skatteninomfastställer dedeponiskattLagen ramarom
denbeslutarvarje regionsedanligga. Detskull är omsom

eftersombranschenhar kritiseratsDettadefinitiva skattesatsen. av
till ökadedetinte blir enhetligaskatterna uppmuntrarom

avliillstransporter.

på avfallstyp.varierar beroendeviktbaserad ochSkatten är
vissainomnivån på skattenbestämmaharRegionen rätt att

nivån påmåsteSkatteåretåretjuli föreden 31Senastramar.
följande skattesats:1996 gällerFörbestämmas.skatten

kr/ton9-23avfallBranschspecifikt
kr/ton46industriellt avfallSpecialavfall annat
kr/tonhushållsavfall 92avfallAnnan typ av

ItalienskaAUSITRAASSOAMBIENTE,frånuppgifteruvsnilt bygger5 Dcuu
MiljöserviceförFöreningen

27



188 SOU 1996:139

9.4 REDOVISNING

Uppbördsmyndighet regionen.är Redovisning skall ske för
kvartal. Det skattepliktiga beloppet pågrundas den kvantitet och

avfall framgårtyp lastning- och lossningsregister.av som av
Skatten betalas in månadeni efter det kvartal då avfallet
clcpoiierades.

Skatten tillfaller regionen. Av det inbetalda skattebeloppet skall
20% för fond skall finnas i varjereserveras region.en som
Medlen i fonden skall användas för finansiering texav
miliöskyddsåtgärder, åtgärder för avfallsminimering och
återvinning material och energi.av
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ÖSTERRIKE10

återställandetÖsterrike finansieraavfallsavgift förl attuttas en
rättsligamark. Denförorenaddeponiområdengamla samtav

från 1989.Altlastensanierungsgesetzgrunden utgörs av

SKATTEPUKTEN101

gäller denAvgiltsplikten som:
deponi eller lagerdriver etten- avfalltillståndinneharavfall och transporteraattexporterar- avfallmedi landskapojåimnheterfyller- verksamhet.avgiftspliktigtillåterorganiserar ellerfallövrigai-

SKATTEOBJEKTET102

utfyllnad,används tillutgår avfall deponeras,Skatten som
i principår. avfallMedllagraseller över menasexporteras som

Abfallwirtschaftsgesetz.definieras idetzivliillsbegreppet som
för:gällerUndantag

materialåtervinningförs tillåteranvänds elleravfall som- schaktmassedeponierförkriterieruppfyllerochjord sten som- Baurestmassenvol-%5max.
hergmzissor- från kolkraftverk.bottenaskaochllyg--

SKATTESATSEN103

inklusiveråvikt, d.v.s.avfalletsgällermätunderlagSmn
kr/ton.40-100legat1997 har skattentillFramemballage.

kommerförändringarradfram tillhar lettIirliirenhetei- somen
kraft l996-97.iIriidai;ill

kommerkr/ton70-420tillavgiften attökningstegvisEn uppav
år 2001.ske
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ALLMÄNT10.4

För undvika snedvriden konkurrens för skyndaatt samt att
anpassningen till miljöanpassad teknik debiteras, normalutöver
avgift, deponier saknar botten-/sidotätning och deponigas-som
insamling hushållsavfallgäller 280 kr/ton för respektive brist.

Den skattenivånursprungliga påbaserad den uppskattadevar
kostnaden inom de åren10 återställaförnärmaste gamlaatt
deponier förorenad mark. Erfarenheterna de första årensamt
visar kostnaderna för saneringen kommer bli högre.att ännuatt

Erfarenheterna visar endast tredjedel de förväntadeäven att en av
medlen samlades in. Skattesatsen kommer därför ökasatt
samtidigt kontrollen för skattens uppbörd kommer attsom
förbättras.

REDOVISNINGSSYSTEM10.5

uvgiftsskyldigeDen har registrerinings redovisningsskyldig-samt
het tillsynsmyndigheterna. gällerDetta deponityp,gentemot
avfallsslag, avgiftsats och avfallsmängder i ton.

Avgiften beräknas själv den avgiftsskyldige och betalas inav
någrakvartalsvis veckor i efterskott till motsvarande lokala

Skattemyndigheten.

ANVÄNDANDEAVGIFTENS10.6

80,‘/r fonderade medel gå återställningska till gamlaav av
deponier och förorenad mark. går20% till kartläggning och
riskbedömning gamla deponier.av
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STORBRITANNIEN11

införabrittiska regeringen beslutade under 1995Den attom en
till Storbritanniensavfall deponering. Deponiskattenskull är

exempel skatteväxlingmiljöskatt och samtidigtlön-sin utgör ett
kompensation förskattebördan inte skall öka. Somtotaladin den

sänkas. Skattenkommer arbetsgivaravgifternazivfullsskatten att
1996.införas med början den 1 oktoberkommer att

åsätta ochdels deponering dess prisSyftet med skatten rättaär att
resurshushållninguppnå effektivare med markcliirmed samten

Kostnaderna förgenomföra förorenaren betalar-principen.att
på och därmedskall läggas avfallsproducentemaskatten över

dem minska avfallsmängdema.uppmuntra att

SKATTESUBJEKTET111

deponeringsverksamhet.skattskyldig denär utövarsom
sig till myndigheterna ochverksamhetsutövare skall anmäla

kvartal.bli rapporteringskyldigkommer sedan att per

SKATTEOBJEKTET112

någraskulle finnasUrsprungligen hade inte tänkt sig detattman
gång dock insett detför skatten. arbetets harundantag I attman

gjorts för muddermassor.vissa undantag. Undantag harkriivs
miljöeffekter förebyggermuddring positivaDels har

håller skiljerfarbara dessutomöversvämning och vattenleder
från dåavfallsströmmar detsig andramuddermassor ärsnarast

mänskligt beteende.resultat ärnaturensett processerav egna

också särskilda reglerjordar behandlas enligt vissaFörorenade
från hänförbeskattning. Undantagsbestämmelsemaundantasoch

Återställning förorenadhistoriskt förorenad mark.sig till s.k. av
inteskallinnevarande ägaren/verksamhetsutövarendenmark av

framgår klart ochförordningenåtnjuta lägre skattesats. Ien
den verksamhetsutövaretydligt ettatt genomsom

ålagts återställa inte omfattasmarkenmyndighetsbeslut har att av
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frånLindantaget skatteplikten.

SKATTEN11.3

Skatten vikt.beräknas Skattesatsen för avfall fastställd tillärper
77 kronor Dock skall lägre skattesats 22 kronorton.per en om
tillämpas för vissa avfall. avfallskategorier förDe vilkatyper av
den lägre skattesatsen skall tillämpas fastställda i särskildär en
förordning the Landfill Tax Qualifying Material Order 1996.
Det huvudsakligen inert avfall enligtskall beskattas deniir som
Iiigre skattesatsen.
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FINLANDS12

Finland infördesl lag avfall den januari 1994.len ny om
implementerarDenna lag EGs direktiv avfall.om

förslag till avfallsskattEtt har i Finland. Enligtpresenterats
utgåförslaget skall skatt allt avfall deponeras allmännasom

deponier.

SKATTEOBJEKTET12.1

finska avfallsskatten föreslåsDen endast omfatta allmänna
deponier och därmed jämförliga deponier har anlagts för attsom

hand avfall deponiägaren.produceras andra Iänta om som av
föreliggande förslaget industrinsdc är egna

deponeringsanläggningar Påundantagna. längre sikt kan dockär
skatten komma utvidgas till omfatta dessaävenatt att
zrnláiggningar. Det krävs ytterligare utredning de effekterav en
avfallsskatt har för industrin bransch-specifikainnan det
industriavfallet omfattas krävskan skatt. Dessutom attav en

deponeringsanläggning undvikabegreppet definieras. För att att
avfallsströmmarna till industrins interna deponier ökas kommer

miljötillståndsförfarandenkrav ställas villkoren i destörre att
deponeringsanläggningarnasreglerar verksamhet.som

inriktadskatten avfall varför avfallVitlare deponerasär som
någonbehandlas deponi,än tannanstanssom en ex genom

biologisk, fysikalisk, kemisk termisk behandling inteeller
omfattas skatten. heller avfall omhändertasInteav genomsom

frånförbränning beskattas. Däremot omfattas restprodukterde
form avfallsbehandling förs till deponiav som avannan

arvfallsskatten.

SKATTEPLIKT|GT AVFALL12.2

för avfall förs till skattskyldigaSkatt skall uppbäras allt slags som
för jord-deponier. Undantag bl.a. ochgörs stenmassor som

förs till deponi förorenad jord, insamlatseparatseparat samten
denFinskapropositionen nvfallsskatt 48/1996rdRPom en
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biologiskt avfall påkomposteras deponin och avfallsom som
iuppkommer samband med avsvärtning Skattenreturpapper.av
påsig viktgrundar och skattesats 130 kronor tonen om per

avfall föreslagen. omräkningBestämmelser för deär om
vågdeponier har skall fastställas.som

SKATTEBELOPPET12.3

föreslagnaDen skatten lika för allt skattepliktigt avfallär stor
förs till deponin påoch skatten skall basera sig avfalletsattsom

vågvikt. Om finnsdet deponi skall avfallet alltid ochvägasen
uppvägda vikten till Påden skall ligga grund för beskattningen.

våganläggningar inte avfalletsde har kommer mängd attsom
basis dess volym. den föreslagna lagen finnsIuppmütas av

volymviktskoefficienter för sådanomräkna volymen tillatt en
ligga tillviktenhet kan grund för skatten.som

fastställandet i beaktandeVid skattens storlek har tagits attav en
leda till föreslagnahög skatt kan olaglig deponering. Den

130skattesatsen kronorär ton.per

hållerskattskyldig huvudmannen för deponin. Detta antaletär
nivåskattskyldiga skälig därmed de administrativaochen

kostnaderna nere.

Skatten skall betalas för det avfall fysiskt förs till deponisom
därifrån.för det avfall försmed avdrag som

REDOVISNINGSSYSTEMET12.4

på avfall förtsbetalas kvartalsvis basis den mängdSkatten av som
förtsför mängd avfall bort.till deponin med avdrag den som

föra bokföring krävs förskattskyldiga skall denDen attsom
utföras. Enligt förslaget skallkontroll och tillsyn skall kunna

början 1996.införas med den l septemberskatten

ALLMÄNT12.5

avfallsproducentema minskaAvsikten med skatten är attatt styra
frånbortavfall och behandlingenuppkomsten att styraav
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dcponering. I det finska förslaget har funnit det viktigtävenman
deponiägaren avfallet frånbortall uppmuntra att styra

Llcponering. Detta sker deponiägaren tillrättattgenom ge
skatteavdrag för det avfall bort från deponering tillstyrs tsom ex
ålcrvinning.
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NORGE13

förslag till avfallsskattEn under utarbetande i Norge. Förslagetär
under bearbetning internt inom de norska departementen ochiir

föreligger inte idag någotdet material för redovisa hur detatt
förslaget kommernorska att ut.se
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Sammanfattning

Målet styreffekt depo-i projektet har varit studera vilkenatt som en
olika kommunala regionala avfallshanteringssys-niskatt har tre

teknisk-Göteborg, Kalmar och Jönköping. projektet harItem; en
för avfallshanteringssystemenekonomisk analys genomförts de tre

hjälp MIMES/Waste modellen.med av

två huvudfrågoma projektetiDom är:
kostnadseffektivtskattenivåer för skakrävs detVilka att vara-

åtgärdergenomföra deponireducerandeatt
frånåtgärder bortavfallsmängder kan dessaVilka styra-

deponin

sammanfattningsvis, i tabell TabellenfrågordessaSvaret ges,
kostnadseffektiv fördeponireduktionden potentiellavisar är tresom

Deponireduktionenskattenivåer; 400 och 600 kr/ton.200,studerade
minskning befintlig mängdprocentuelltabellenipresenteras avsom

kommun.i respektivedeponerat

deponireduktionenKostnadseffektivResultatsammanfattning:Tabell 1
skattesatser.for olika

200 400 400 600200kr/ton ODeponiskatt - --
20%20%20%Göteborg

45% 45%5%Jönköping
60%60%0%Kalmar kommun

70% 70%70%Kalmar region

resultaten för devi drarslutsats är:Den systementreavsom

förstyreffektrelativt litenkr/ton hardeponiskatt 200En en-
Resultatet visarbehandling ska bli lönsamt.alternativatt en re-

kostnadseffek-åtgärder blirpå O 20%. Deduktion mellan som-
rivningsavfallbygg- ocheffektiviseringar i sorteringentiva är av

då studerarmåste till faktiskamängderrelaterasobserveraManbör attprocentsatserna man
åtgärdfår itill deponi,litenmängdavfalli GöteborgredanharOmresultaten. ensom enman

avfallutgårfrån mängddeponeratnumerisktvärderäknat större än storprocent ett enomman

9607l6/JSS,Profu
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förbränningmedKalmarregionenindustriavfall. Föroch gesny
finnsförutsättningar70%. Dereduktion,högredock klart som

Sverige.typiska fördock inteKalmarregionenför är

kostnadseffektivtpå- det400 kr/tondeponiskatt attärVid ge-en-
projektet. Iistuderatåtgärderdenomföra merparten somav
50% i kom-deponireduktionskattenivåndrag engergrova

genomförsåtgärder är exportförbränning. Deutan sommuner
sorteringutbyggdKompostering,centralavfall,brännbart avav

industriavfall.ochrivningsavfallochbygg-

identifierakunnatintehar600 kr/tondeponiskattFör en- Även intelönsamma.åtgärdernågra ytterligare är omsom
så detskatteintervall äråtgärder i dettanågraidentifierathar

idagalternativtekniska ärfinns lönsammadettroligt somatt nya
svåra förutse.att

Figureni figurillustrerasresultatenEtt sätt presenteraattannat
avfallmängdentotaladendeponerasavfallmycketvisar hur avsom

ikommunema.genererassom

totaltillrelationdeponi itillskickasavfallMängdenFigur l som
mängdenTotala ärkommunen.imängd summangenererat

rivningsavfallochindustn-, bygg-hushålls-, verksamhets-,av

100

%

400Idag200Idag200 400Idag200 400Idag200 400
KalmarregionenJönköping KalmarGöteborg

törbr.Medförbrutan

1"9607l6/JSS,Profu
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De staplarna för respektive kommuntre visar 1 dagens situation,
2 modellresultatet för 200 kr/ton i deponiskatt 3 modell-samt
resultatet för 400 kr/ton i deponiskatt.

Om jämför de kommunerna så finner olikheter,treman storaman
både vad gäller förutsättningar, åtgärder och resultat.

I såGöteborg har redan idag lågt deponibehov med dom åt-ettman
gärder har genomförts, framförallt förbränningen ochsom genom
utsorteringen brännbart. Trots detta finner modellkör-av genom
ningar det kostnadseffektivt bortär ytterligareatt 20%att sortera av
dagens deponibehov vid deponiskatt 100 kr/ton. Sorte-en ca
ringen metall och brännbart frånmaterial bygg- och riv-ger grus,
ningsavfall industriavfall.samt

såI Jönköping deponering celldeponiär den huvudsakliga be-
handlingstekniken idag. Vid deponiskatt på 400 kr/ton så visaren
resultaten 45 % dagens deponibehov kan reduceras.att Reduk-av
tionen sortering hushållsavfall två påsari brännbartges av en av
och övrigt med den påsenbrännbara sorteringexport samt,av av

Övrigtbygg- och rivningsavfall och industriavfall. icke brännbart
hushållsavfall deponeras.

I Kalmar utan så fårförbränning liknade resultat försom
Jönköping. Deponireduktionen blir här 60%, dvs 15% iänmer
Jönköping. Skillnaden beror central komposteringsan-att en
läggning hand den komposterbara delen hushållsavfallet.tar om av

I alternativet med fdrbränningsanläggning så ökari Kalmar re-
duktionen till 70%.

Skillnaden mellan 60 och 70% valet sorteringsanläggningär ochav
sorteringsstrategi för bygg- och rivningsavfall och industriavfall. I
första fallet utan förbränning så brännbara frak-sorterar utman
tioner, metall och deponerar I andra falletresten. sorterarmm man

icke brännbara material metall och brännerut I detresten.som mm

‘V9607l6/JSS,Profu



203SOU 1996:139

får i princip allt brännbart till förbrän-sorteringtypen av mansenare
ningen.

Några synpunkter resultatenom
våra modellresultat beskriver de tekniska ochAlla resultat är som

avfallssys-ekonomiska förutsättningarna finns för att anpassasom
såledespå Våra resultat visarmed avseende deponiskatt.temen en

hårda faktorerna.bedömerhur bör systemetsman agera om man
mål med tillhörandemjuka faktorerna politiskaDe t.ex. av-som

vår måstei analys självfallet be-fallsplaner finns inte med menm.m.
åt-kommunerna kommer Debedömer huraktas när att agera.man

dock förankrade i kommunernagärder har studerats är somsom
åtgärder deponiskatt. bör beakta vilämpliga vid Man även atten

några tillinte generaliseringarenbart kommuner ochstuderar görtre
Sverige i helhet.deponiskatten har förvilka konsekvenser som

Speciella resultat

GöteborgKompostering i
med centralförsumbar styreffekt för alternativetDeponiskatten har

studerar Göteborgsre-Göteborg endastkompostering i manom
effekt in-kan ha styrandegionen. Deponiskatten ävenmanomen

Medutanför regionen.potentiella avfallsexportörerkluderar en
hushålls-brännbartpå 300 kr/tonförbränningsavgift lägst sorterat

Göteborg.kostnadseffektivt icentral kompostering bliavfall kan
isåfall kapacitet i förbrän-friläggercentrala komposteringenDen

brännbartvilket kan utnyttjas till importningsanläggningen mate-av
då motsvarande50 ktonimporterade mängden carial. Den ger en

exporterande kommunen.deponireduktion i den

Slaggsortering
åtgärd.alternativ Vi harinte behandlatSlaggsortering har som en

från början.redanslaggsorteringlagt inalla kommunernaför tre
fannsanläggning. Kalmarhåller IinstalleraGöteborg att en ny

så viför Jönköpingtill ochmed i offertensorteringen antogpannany
idag snartSverige finnsmed slaggsortering. Itillexport sexpanna

V9607l6/JSS,Profu
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åtta anläggningar i bruk. För övriga 13 förbränningsanläggningar
kommer deponiskatt helt klart slaggsorteringen kost-göraen
nadseffektiv. För dessa 13 anläggningar kan skatten innebära en
deponireduktion ton/år,57 000 6 återvinns500 tonca varav som
skrot återvinnsoch 50 500 slaggrus.ton som

Källsortering
Modellresultaten visar för avfallsaktörerna det ofta lönsamtatt är att
källsorteringen ökar för flertalet rnaterialfraktioner det ärom
praktiskt genomförbart deponiskatt, med deponiskattäven utan en
ökar lönsamheten ytterligare påverkardeponiskatten inte
källsorteringen brännbara fraktioner alternativet ärav om
förbränning. kommunernaDe dock eniga deponi-tre är attom
skatten har ingen styrande effekt för källsortering hushållsavfall.av
Med de satsningar källsorteringenstora görssom pga av
producentansvar och andra politiska såbeslut kommer ingen extra
insatser på grund skatten. Källsorteringgörasatt av av
industriavfall ökar troligen grund deponiskatten. Uppgifterav

mängder och kostnader för detta saknas i alla kommunernatreom
och har inte kunnat med i analysen. Kommunerna kunde intetas se

källsorteringen påverkasbygg- och rivningsavfall kommeratt attav
deponiskatten. Källsorteringen kommer dock ökaattav men pga av

andra styrningar producentansvar och frivilliga fråninitiativ bygg-
industrin mm.

Resultatsammanfattning Jönköping

200 kr/ton
Total deponireduktion 5 %

En effektivisering och utvidgning den centrala sorteringenav av
industri- och verksamhetsavfallet och delar bygg- och rivnings-av
avfallet. Sorteringsmetoden intensiñering dagens "plock-är en av
metod; inga fasta sorteringsanläggningar byggs. En samordning av
sorteringen till central underlätta effektiviseringen.större antasen
Bränslekross och avfallsflis till förbränning.exporteras extern

ton/årDeponireduktion 3000 4-5 %

V1960716/JSS,Profu
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kr/ton400
45%deponireduktionTotal

optiskBoråsmodell, medhushållsavfall,sorteringCentral avav
fraktionenpåsar. Denvåta och torra exporterasläsning torraav

i kommunensdeponerasvåta fraktionenförbränning. Dentill extern
ton/årbeskattas. 14%10000Deponireduktioncelldeponi och

in-sorteringcentralanläggning föravancerad fastInvestering i av
rivningsavfallet, in-ochverksamhetsavfallet och bygg—dustri- och

däravfallshanteringen,samordninggrusutsortering. Enklusive av
sorteringsanlägg-centraladennabehandlas iavfalletmerparten av

tillavfallsflisochBränslekross externexporterasning förutsätts.
ton/år 26%18000Deponireduktionförbränning.

ibli aktuelltkomposterbart kankällsorteratkomposteringCentral av
kr/ton.400-600intervallet

för-kommun utanKalmarResultatsammanfçzttning
bränningsanläggning

200 kr/ton
deponireduktion 0%Total

åtgärder.Inga

kr/ton400
62%deponireduktionTotal

optiskBoråsmodell, medhushållsavfall,sorteringCentral avav
fraktionenpåsar.torra Denvåta och exporterasläsning torraav

centralivåta fraktionen komposterasDenförbränning.till extern
ton/år 34%17000Deponireduktionkomposteringsanläggning.

in-sorteringcentralföranläggningavancerad fastInvestering i av
rivningsavfallet, in-ochverksamhetsavfallet och bygg-dustri- och

däravfallshanteringen,samordning"grusutsortering". Enklusive av

eftersomJönköpingstuderatsförvåta harfraktionenlåta denkomposteraAlternativetatt
alternativ.dettaförför Kalmar,därförtill resultatenhänvisarcelldeponi.Viutbyggdharman en

V"960716/JSS.13rofu
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avfallet behandlasmerparten i denna centrala sorteringsanlägg-av
ning förutsätts. Bränslekross och avfallsflis tillexporteras extern
förbränning. Deponireduktion ton/år14000 28%

Inga ytterligare åtgärder betydelsestörre identifierade i intervalletav
400-600 kr/ton. Dock kan åtgärderna 2 och 3 kräva 400överovan
kr/ton i deponiskatt kostnaden avgift+transport för hus-om torrt
hållsavfall och bränslekross överstigen de angivna Avståndetovan.
till lämpliga förbränningsanläggningar ganskaär för Kalmar.stort

Resultatsammanfattning Kalmar kommun med ny
förbränningsanläggning

200 kr/ton
Total deponireduktion 69% Kalmari kommun

En förbränningsanläggning avfalls/flis-kraftvärmeverk,ny
dimensionerad för cirka 80.000 avfall år plus energimäs-ton per en
sigt mängd träbränslestörresett eldade i två enheter,separata
byggs och försörjs regionens kommuner.av

1a. Vid förbränningsanläggningen byggs central sortering hus-en av
hållsavfall, Boråsmodell, med optisk läsning "våta och torra"av av
påsar. Den fraktionen bränns våtaoch dentorra fraktionen kompos-

i central komposteringsanläggning.teras Deponireduktion 17000
ton/år 34%

1b. Vid förbränningsanläggningen byggs också avancerad fasten
anläggning för central sortering industri- och verksamhetsavfalletav
och bygg- och rivningsavfallet, inklusive "grusutsortering". Denna är

"försorteringstyp", där vissa obrännbara fraktioner bort.av sorteras
Återstoden förbränns, varför energiinnehållet i avfalletmerparten av

tillvara. Deponireduktion ton/årtas 17500 35 %

Kalkylen, helt och hållet baserad på uppgifter frånär Kalmarsom
kommuns inklusive budgetofferter på förbränningsanlägg-experter
ning måstem.m. allt osäker.sägas Osäkerhetentrots liggervara
dock troligtvis inte i enskilt antagande, fleraett uppskatt-men om

V1"9607l6/JSS,Pr0fu
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inte allsellersamtidigt,i underkantningar visar sig manomvara
deponiskatthögreavfall, kan det krävasfå 80.000 änihopkan ton

Förmodligen deponi-projektet lönsamt.för är200 kr/ton göraatt
nivån påavgörandeprojektet,skattenivån avgörande förinte ärmer

driftkost-ochoch anläggnings-och elpriskrediteringen värme-av
naden.

GöteborgResultatsammanfattning

200 kr/ton
deponireduktion 21%Total

rivningsavfallochbygg-för sorteringSkräppekärrsanläggning av
3. Iytterligare stegmedindustriavfall byggsoch ett stegut

mindreframförallt ävensistadetta utsteg sorteras mengrus
Deponireduktionoch plast.bränslekross Papper,mängder trä

ton/år %714 000

tillalla stegenSkräppekärrsanläggninghelaUtbyggnad treav
anläggningenTilldagens.behandlingskapacitetendubbla mot
frånindustriavfall helarivningsavfall ochochskickas bygg- re-

ton/år 14 %600Deponireduktion 26kommuner;gionen 9

SS,Profu16/J9607
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Inledning

På uppdrag kommittén för deponiskatteutredningen har stude-av
vilken styreffekt framtida deponiskatt kan för reducerarat atten ge

mängden avfall deponeras. uppdraget kommunerI har tre stu-som
derats; Jönköping, Kalmar och Göteborg. dessa kommunerFör tre
regioner har teknisk-ekonomisk analys genomförts avfalls-en
hanteringen frånmed hjälp MIMES/Waste modellen. Resultatenav

åtgärdermodellanalyserna visar vilka dessai ärtre system som
åt-kostnadseffektiva genomföra deponiskatt införs. Denäratt en

gärder studeras alternativa behandlingstekniker till depone-ärsom
ring förbränning, kompostering och sorteringsanlägg-t.ex.som

åtgärdernaningar. teknik, kan effektiviseringFörutom ny vara en av
skattenivåerden befintlig hanteringen avfallet. Olika har stu-av

frånderats i utredningen med skattesatser 200 kr/ton tillupp
600 kr/ton.

således frågan:Huvuduppgiften i projektet besvaraatt

deponiskatten ekonomiskt incitament för väljaGer att nya
lösningar för avfallshanteringentekniska i dessa system

frågeställning underfrågor:kan delas i följandeDenna upp
skattenivåerVilka krävs för teknikbyte-

från vilkaOm deponiskatten bort material deponi,styr-
återvinns återstårmängder respektive deponerasatt

sortering bli aktuellVilken central kantyp av-
Leder deponiskatten till ökade regionala för detransporter-

kommunerna regionerna hur förändrasDvstre expor-
till/från avfallsförbränningten/importen avfallav

fjéirrvéirmeprisVilka randvillkor styrande texär-

1:2
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De kommunerna eller regionerna, Göteborg,tre Kalmar och
Jönköping, har avfallshanteringssystem klart olika varandraärsom

ändåmed representativa för många svenska kommuner och regioner.
Göteborg har bas och modern avfallsförbränningsan-storsom en
läggning långt utvecklad sortering brännbartsamt material.av
Kalmar har traditionellt med deponering huvudsakligett system som
behandlingsteknik, påfunderar investera i förbrännings-attmen en
anläggning och därmed frånavfall sydöstra Sverige.importera
Jönköping mångahar likheter med Kalmar skiljer sigmen en
viktig punkt nämligen huvudalternativet till deponering troligenatt är

avfall till avfallsförbränningenatt exportera annan om en
deponiskatt införs. Vidare har i Jönköping på celldepo-satsatman
nering för gasutvinning istället för konventionell deponi.en

Skillnaderna i storlek mellan Göteborg och Kalmar/Jönköping är
också väsentlig och avspeglas i deras olika specifika behandlings-
kostnader.

frånResultaten modellstudierna för dessa regioner kan delvistre ge-
neraliseras till andra delar såSverige önskas. dettaI projektav om

sådanadock inga generaliseringargörs eller summeringar tillupp
Sverigenivå, med åtgärdundantag för nämligen slaggsortering.en

Projektet har genomförts Johan Sundberg J. Sundberg System-av
ochanalys Bo Rydén Profu AB. Indata och resultat har under

arbetets gång och diskuterats med avfallsansvariga frånpresenterats
de kommunerna för förankra resultaten. Kontaktpersonernatre iatt
kommunerna har varit KaiserJan Jönköping, Hans Dahl Kalmar
och arbetsgruppen kring MIMES/Waste i Göteborg Christer Lund-

m.fl. GRAAB, Anders Hellman m.fl. Renhållningsverketgren

1339607l6/JSS,Profu
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Metod och beräkningsförut-
sättningar

I projektet har vi utnyttjat de tidigare arbeten genomförts medsom
MIMES/Waste modellen de kommunerna. Detta innebärtre att

utgått från de befintliga databaser. Vissa mindre förändringar har
fågjorts för åtgärdermed ytterligare för deponireduktion. Iatt
utgåttanalysen har ifrånvi de nollscenarier genomfört isom pro-

jekten Strategisk avfallshantering" i Jönköping och Kalmar. För
Göteborg nollscenariet det grundfall årbyggts förutgör som upp
1995. serie körningar harI vi gjort specifika förändringaren av av-
fallshanteringen, för avläsa hur mycket förändringarnaatt
åtgärderna dels minskar deponimängden och dels ökar systemkost-
ggg; Härav har sedan beräknat åtgärdskostnadspecifik ut-en
tryckt i kronor minskad deponimängd kr/ton, i syfte dennaattper
direkt nivånskall kunna jämföras med eventuell deponiskatt. Ien
åtgärdskostnaden finns, med andra ord, alla de kostnader i systemet

Åtgärdskostnadenåtgärdjust denna upphov. visar därige-som ger
alternativkostnaden för behandlingen åtgärdendet avfallnom av som

avser.

från tvåAv resultaten dessa beräkningar presenterar typer av
resultat:

Åtgärdslistor, åtgärderdär alla med, oberoende de be-är av omo
handlar avfall flera gånger och därmed uteslutersamma var--
andra eller-

åtgärdstrappa,Marginalkostnadskurva eller med realistisktetto
åtgärder på deponireduk-urval och för storlekenansatsav en

åtgärdertionen. finns inga utesluter varandra.Här som

på deponimängd cirkaVi har baserat beräkningarna dagens är:att
ton/år för Jönköping, cirka 50 000 för Kalmar och cirka70 000 ton

därmed194 000 Göteborg. För Jönköping inkluderas äventon av-
254
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fall idag deponeras i Skara. Mängden för Göteborg inkluderarsom
delägarkommunema i GRAAB, dvs hela regionenäven

åtgärdskostnader beskriver deni resultatenDe presenterassom
åtgärd för kommunala avfallssyste-m kostnaden detsom en ger

åtgärd olika delarmedför flera förändringar iEftersommet. aven
så kostnaden för dessabehöver beräkna den totalaavfallssystemet

åtgärden till inettokostnad upphovförändringar, dvs gystlsom ger
förnettokostnad kallas i vissa sammanhangDenna systemetsmet.

nettokostnaden skillnaden mellanalternativkostnad, eftersom är
åtgärden. Deoch de kostnader berörsdagens kostnader som avnya

relaterade till den deponi-åtgärdskostnader ärpresenterarsom
åtgärden kronor deponerat.kan reducera, dvsmängd tonpersom

åtgärds-jämföraför direkt ska kunnaenhet valdDenna är att man
Överstiger deponiskatten den beräk-deponiskatt.kostnaden med en

åtgärdenså bilaga 4 illustrerasåtgärdskostnaden blir lönsam. Inade
åtgärdskostnaden enkelberäknar förmodellenhur MIMES/Waste en

åtgärd.

Deponikosmad
genomgående på kr/tondeponikostnad 200projektet harI en

på de kom-Kostnaden baserad de antagandenäranvänts. tresom
ingårdenna kostnadför deras deponikostnader. Igjortmunerna

EU-direktivdeponierna för framtida kravförkostnader att anpassa
dvs enbart dedriva de befintliga deponierna,Kostnaden förmm. att

förväsentligt och ligger 50 kr/tonkostnaderna, lägrerörliga är runt
kostnadsminimering medi projektet.deponier studeras Ende som

självklartdeponikostnaderna minskarpå rörligaavseende dagens
åtgärderna 150 kr/ton.studerade medför delönsamheten ca

redovisade i enheten deponeratalla resultaten finns kr/ton,Eftersom
sådeponikostnaderantagandenstudera andradet lättär att omom

önskas.

med i kostnads-deponierna intedeponiavgifter vidDe ärtas utsom
vilketenbart studerainte det. Vi vill härrninimeringen och ska vara

deponireduktion.deponiskatten tillincitamentekonomiskt som ger
olika behandlingsan-används i kommunerna vidavgifterDe som

2:5
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läggningar kan skilja sig från de faktiska kostnaderna.avsevärt
Totalt ska dock avgifterna enligt lag finansiera hela avfallsverksam-
heten i enlighet kommunernasmed självkostnadsprincip. be-Att
döma hur kommunerna kommer ändra deponiavgifterna elleratt
andra avgifter deponiskatt på ligger utanförnär sätts systemeten
detta projektet.

Behandlingsavgift förbränning
JönköpingFör och Kalmar har med möjligheten att exportera av-

fallet till förbränningsanläggning utanför kommunen. Den be-en
handlingsavgift vid förbränningen varierar hel del be-tas utsom en
roende vilken anläggning väljer, vilket avfallsom man som
bränns och på året levererar avfallet till förbränning. Vi harnär man

projekti detta olika avgifter för belysa dessa variationer.testat att
Det troligt avgiften ökar deponiskatt införs.är även näratt en

erhållaSom kan för och anläggningnämnts ovan, man en samma
olika på på åretavgifter beroende avfallet levereras och vilkennär

avfall leveras. En lägre avgift ofta för leverans vin-typ av som ges
förtertid och leverans brännbart. Om förbränningenutsorteratav

inte utnyttjas fullt vinterhalvåretunder finns starka ekonomiskaut
incitament för avgifter dålägre vintertid har högre ochman en
värmekreditering. ocksåAtt brännbara fraktioner oftasortera ut ger

lägre avgift. Drivkrafterna för denna differentiering mindreär änen
föregående, vilket påberor skillnaden i värmevärde mellanatt

och avfall små.sorterat osorterat ofta Dessutom,är gm pannan
har ledig få såkapacitet vill i första hand mycket avfallman som
möjligt, dvs avfall. härMed sortering med ellerosorterat menas

brännbara fraktioner plast, komposterbartutan som papper, mm.
Utsortering metall, glas, MFA självfallet alltid fördel-ärav mm
aktigt.

avgiftsnivåVid till förbränning har för hus-använtexport en
hållsavfall generellt frånhögre för bränslekrossär än utsorteratsom
industri och byggavfall. Avgiftskillnaden mellan avfallstvperdessa
speglar framförallt året.avgiftsdifferentieringen Dvs, bränsle-över
krosset lagras under sormnarhalvåret och bränns under vinterhalv-

2:6
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året. Lagring hushållsavfall idag teknisktär möjligt med plast-av
täckta rundbalar typ ensilagebalar. Denna lagringsteknik inteär
med bland våra åtgärder då bedömer den befintliga för-att
bränningskapaciteten under vintertid kan fyllas med billigare alter-
nativ som bränslekrosset ovan.tex

Beräkningsförutsättningar Jönköping
De tekniska och ekonomiska data för Jönköpingsanväntssom av-
fallshanteringssystem hämtade frånär Jönköpings MIMES/Waste
databas. I tabell 2:1 några centrala kostnadsdata.anges

Tabell 2:1 Centrala kostnadsdata, Jönköping

Kostnadsslag Kostnad
Deponikostnad 200 kr/ton
Central sorteringsanläggning Boråstyp 100 kr/ton avfallav

cirka 30.000 årton sorteras per
Central sorteringsanläggning för industriav- 300 kr/ton
fall inkl. grusutsortering cirka 40.000 årm.m., ton sorteras per
Förbränningsanläggning komplettering 500 kr/tonav
träbränslepanna för eldning brännbart l0.000 hushållsavfall ochtonav
avfall 14.000 bränslekross kanton

maximalt brännas
Central komposteringsanläggning för 350 kr/ton
källsorterat komposterbart hushållsavfall

Beräkningsförutsättningar Kalmar med och förbrän-utan
ning

De tekniska och ekonomiska data Kalmarsanvänts avfalls-görsom
hanteringssystem hämtade från Kalmarsär MIMES/Waste databas.
I tabell 2:2 några centrala kostnadsdata. I tabell 2:3 redovisasanges
de möjliga avfallsleverantörer i sydöstra Sverige tagits med isom
beräknin för förbränningsanläggningen.garna

2:7960716/JSS,Profu
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Tabell 2:2 Centrala kostnadsdata, Kalmar.

Kostnadsslag Kostnad

Deponikostnad 200 kr/ton
Central komposteringsanläggning för 350 kr/ton
källsorterat komposterbart hushållsavfall

Utan förbränning i regionen

Central sorteringsanläggning Boråstyp 120 kr/ton avfallav
cirka 20.000 årton sorteras per

Central sorteringsanläggning för industri- 320 kr/ton
avfall inkl. grusutsortering cirka 25.000 årtonm.m., sorteras per

Med förbränning i regionen

Central sorteringsanläggning Boråstyp 100 kr/ton avfallav
upp till 80.000 årton sorteras per

Central försorteringsanläggning för in- 250 kr/ton
dustriavfall inkl. grusutsortering upp till 100.000 årton sorterasm.m., per
Förbränningsanläggning, kraftvärmeverk i Cirka 500 kr/ton
två enheter, för träbränslen och för 80 MW termiskt hela anläggningenen en
avfall Elkvot 0,5

Tabell 2:3 Regionen sydöstra Sverige, indelad i efter trans-grupper
portavstånd till Kalmar.

1Kalmar Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Summa
Avfall till
förbränning ton/år 13 600 11 100 50017 38 000 80 200
Kommuner Kalmar Nybro Emmaboda Karlskrona

Borgholm Högsby Växjö
Mörbylånga Torsås Ronneby

Lessebo
Mönsterås
Uppvidinge

Tingsryd
2Medelavstånd km 36 64 100 80

Invånarantal 56863 46273 73036 159272 335444
Oskarshamn ocksål möjlig avfallsleverantör,är medtageti beräkningarnaärmen

2 Viktsmedelvärderattransportavstånd

Beräkningsförutsättningar Göteborg

238
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De tekniska och ekonomiska data för Göteborgsanväntssom av-
fallshanteringssystem hämtade från GRAAB:s och Renhåll-är
ningsverkets MIMES/Waste databas. bilagaI 1gemensamma
illustreras det avfallssystem har analyserats i projektet medsom
hjälp MINIES/Waste flödesdiagram.av

Avfallsförbränning
Avfallsförbränningsanläggningen vid Sävenäs i Göteborg den iär
särklass i Sverige kapacitet kton/år.400största Anläggningen har
nyligen byggts med och turbin och kapacitetenom nya ugnar en ny
har kton/år.ökats med 100 Tekniska och miljömässiga prestanda
för anläggningen höga. Under 1995 anläggningenär totalttog emot
365 kton och har därmed viss ledig kapacitet kan utnyttjasen som
för importerat avfall. Enligt GRAAB kommer den lediga kapacite-

försvinna relativt och har i beräkningarna därförten att snart
antagit anläggningen utnyttjas fullt kton/år.dvs bränner 400att ut,
Ur beräkningssynpunkt detta ekonomisk möjlighet för alter-ger en
nativ behandling brännbart material. Vi har antagit mottag-av en
ningsavgift 150 kr/ton för leverans till hushållsavfallbrännbartav

hushållsavfalldvs exkl. den komposterbara fraktionen. beräk-I
ningarna används endast avgiften utifrånför importerat avfall regio-

som tidigare interna avgifter med i beräkning-nämnts tasnen
tabell någraarna. I 2:4 centrala kostnadsdata ianväntsanges som

studien.

Tabell 2:4 Centrala kostnadsdata Göteborg.

Kostnadsslag Kostnad

Deponikostnad 200 kr/ton

Central sorteringsanläggning för industri- 220 280 kr/ton med utanresp-
avfall bygg- och rivningsavfall, inkl. tilläggsinvesteringoch för kapacitetny
grussortering 95 000 130 000 årton sorteras per-
Central komposteringsanläggning för 500 kr/ton 3.2käll- se avsnitt

hushållsavfallkomposterbartsorterat
containersystem

Förbränning inkl försorteringsanläggning 90-200 kr/ton beroende
slaggsorteringoch avfallsflöde

239
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resultatenkringsynpunkterNågra allmänna

tekniska ochbeskriver demodellresultatvåra resultatAlla är som
avfallssys-förfinnsförutsättningarnaekonomiska att anpassasom

således börhurVåra resultat visardeponiskatt. mantemen enmap
mjukahårda faktorerna. Debedömer systemetsom managera

avfallsplanermål tillhörandemedpolitiskafaktorerna t.ex. m.m.som
beaktasmåste självfalletvår näranalysmed ifinns inte manmen
åtgärder harDekommerhur kommunernabedömer att somagera.

åtgärderlämpligai kommunernaförankradedockstuderats är som
deponiskatt.vid en

beaktabörnågra synpunkternedanstående listaiVi mansomger
från projektet:använder resultatenochtolkarnär man

åt-möjligaoch derasstuderat kommunerprojekti dettaVi har tre-
direktinteresultat kandeponiskatt. Dessagärder vid en

förutsättningar iSpecifikahela Sverige.gällatillgeneraliseras att
utfallet.betydelse förhakommun kanenskildavarje stor

studeras.avfallslagbland demedfinns inteAvloppsslam som-
kommunaladeviktsmässigtandelAvloppsslam utgör stor aven

föraktuellaåtgärder kandeponireducerandeFleraavfallet. vara
avloppslam.

avfallsförbränning finnsenergiproduktion ejfrånoch slaggAska-
analysen.med iinte

avfallssystemen.tillavfallsmängdvistudienI antar samma-
producenterhosbeteendeförändringarochProduktförändringar

med isåledes inteblir avfallmaterialet ärinnankonsumenteroch
analysen.

kandeponiskattavfallshanteringenföravgiftsökningEn pga av en-
avfallsslagövrigahushållsavfalletpåverka än mom-pga avmer

väljerkommunernaavdragsgill. HurövrigaFör är momsensen.
med iinteavgifteravfallshanteringen ärsinfinansiera genomatt

analysen.
konsekvenspriser. EnkonstantaförutsattanalysernaiVi har av-

prisernaExempelvis kanändrade priser.deponiskatten kan vara
för-förbehandlingsavgiftenmaterial ochåtervunnetsjunka

efterfråga.tillgång ochberoendeökasorteringochbränning

2310
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I analyserna fleragörs antaganden kostnader och priser. Dessaom
antaganden baseras uppgifter från kommunerna, offerter för ny

mm.teknik, En del dessa värden dels svåraär uppskattaav ochatt
kan dels påverka slutresultatet. Följande antaganden bör beaktas då

tolkar resultaten:man

Behandlingskostnaden för förbränning.extern Den avgift- som
förbänningsanläggningarna varierar kraftigttar ut se behand-
lingsavgift förbränning kap 2. Avgiften kan mycket väl föränd-

efter deponiskatten införs. Vi har därför i våraras beräkningar
speglat konsekvenserna deponiskatten för olika avgiftsnivåer.av

Värmekreditering från förbränningen. I de fall studerar för--
bränningen inom dvs Kalmarsystemet och Göteborg så be-
handlar vi faktiska kostnader och behandlingsavgifter. För
dessa förbränningsanläggningar har värdet för producerad värme

betydelse för anläggningensstor lönsamheten,en den sk vär-
mekrediteringen. våraI beräkningar använder värden från
Kalmar och Göteborg speglar den alternativkostnadsom som
finns i kommun för värmeproduktion. I Sverigeresp helhetsom
används ofta medelvärde värmekrediteringsom 140 160en runt -
kr/MWh. Värmekrediteringen kan dock för vissa kommuner vara
så låg 0 kr/MWh. Detta måste beaktassom generaliserarom man
våra resultat till andra kommuner i Sverige.

Deponikostnaden är känsligt värde.ett annat De framtida kostna--
der deponering för med sig exkl. skattsom relativt svårbe-är
dömda, kapitel 2 deponikostnad. Vi harse vårapresenterat
resultat i enheten kr deponerat för såton möjlig-per att sätt ge
het för läsaren med antagandenatt deponikostnad avläsaegna om
konsekvenserna skatt.av en

För teknik kan ofta kostnadssänkningny och effektivi-man se en-
tetsökning då tekniken väl etablerar sig. såTex har våravi i be-
räkningar i detta projekt aldrig fått rötning den komposterbaraav
fraktion från hushållsavfall lönsam. Central kompostering väljs

kostnadsskäl alltid förstav

2:1 196O7l6/JSS,Pr0fu



219SOU 1996:139

Jönköping

En deponiskatt skulle kunna effekter Jönköpings avfalls-storage
den storleken Då300-400 kr/ton. skulle det bli lön-ärsystern, om av

investera i centrala sorteringsanläggningar såvälför hus-samt att
hållsavfall industri-, verksamhets-, bygg- och rivningsavfall.som
Dessa kan halvera deponimängden i Jönköping, idag cirkaärsom
70.000 för dessa avfallstyper tillsammans.ton

De brännbara fraktionerna i avfallet, från sorteringsanläggningarna,
kan antingen "exporteras" till avfallsförbränning utanför kommunen,
eller möjligen blandas med träbränsle i fastbränslepanna inyen
Jönköpings fjärrvärmesystem. Tillsammans med Jönköpings Energi

Tekniska hushåll,kontoret sorteringsförsök i 6000 för fågör att er-
farenheter. för tidigt någraDet redovisa erfarenheter frånär ännu att
dessa.

I detta uppdrag har åtgärderanalyserat rad kan reduceraen som
deponimängden i Jönköping. innehållerMerparten dessa någonav
form förbränning, i eller utanför kommunen. Bränns avfallet iav

åtgärdenJönköping krediteras värmepris, belastas medett men an-
läggningskostnaderna. Exporteras avfallet belastas det för-med en
bränningsavgift inklusive kostnader för omlastning och tilltransport
förbränningen. Vi har avgiftsnivåer,olika eftersom olika för-testat
bränningskommuner olika höga avgifter se beskrivning kap. 2.tar

Åtgärder3.1

åtgärderDe har studerat har med siffror och bokstäver.numrerats
åtgärderSamtliga påbaseras tidigare genomfört projekt och

upprättad databas tillsammans med Tekniska kontoret i Jönköping.
Beräkningsförutsättningama därför väl förankrade.är

12
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Hushållsavfall

Central kompostering källsorterat komposterbart hushålls-av
avfall

2A. Förbränning hushållsavfall, inblandning itorrtav genom en
tänkt biobränslepanna ägd Jönköpings åtgärdenEnergi in-av
kluderar central sortering Boråsmodellenligt

2B. Central hushållsavfalletsortering Boråsmodell exportav + av
den delen till förbränningsanläggning utanför kommu-torra en

med avgiften 150 kr/ton inkl våtatrsp. Den delen depone-nen,
i kommunens celldeponi.ras

2C. Central sortering hushållsavfallet Boråsmodell exportav + av
den delen till förbränningsanläggning utanför kommu-torra en

med avgiften 300 kr/ton inkl våtatrsp. Den delen depone-nen,
i kommunens celldeponi.ras

Åtgärderna 2A-2C utesluter varandra.

Kommentar: Vi har inte inkluderat möjligheten centralt kompos-att
våtaden påsen. Celldeponin bedöms fullgotttera alternativ.ettvara

Denna har dock ii: skattebefriats. Vi hänvisar till beräkningarna för
Kalmar kommun, för alternativet med kompostering den våtaav
pasen.

Industri-, verksamhets-, bygg- rivningsavfall
Även här vi utnyttjat principerna A-C enligt:ovan

A. Förbränning bränslekross, inblandning i tänktav genom en
biobränslepanna ägd Jönköpings Energi. Central sortering,av
där förutom bränslekrossen, utsorterade rena fraktioner nyttig-

Restfraktionema deponeras.görs.

B. Central sortering bränslekross till förbrännings-export+ av en
anläggning utanför kommunen, med avgiften 75 kr/ton inkl trsp.
Utsorterade "rena" fraktioner nyttiggörs. Restfraktionema depo-
neras.

3:139607l6/JSS,Profu
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C. Central sortering bränslekross till förbrännings-export+ av en
anläggning utanför kommunen, med avgiften 150 kr/ton inkl
trsp. Utsorterade "rena" fraktioner nyttiggörs. Restfraktionerna
deponeras.

För och fallen harA-C studerat följande fyra alternativ,var en av
vilka stegvis bygger vidare den förra.

Samordnad sortering plocktyp i respektive kommunav av
IV+BR

Samordnad sortering fastmed anläggning försorteringstyp, vidav.
förbränningen

i plusSom utrustning för grusutsortering
.

Som med mängd fraktionen övrigt icke brännbartstörremen av.
till sortering

Resultat3 .2

Tabell 3:221 och 3:2:2 sammanfattar beräkningsresultaten. I tabell
åtgärderna3:211 i ordning i avsnitt 3:2; i tabellanges samma som

åtgärdskostnadsordning3:2:2 har de i dvs. kr reduceratsorterats per
Åtgärdernadeponi-ton. i tabellerna m accumulerbara. Man kanär

Åtgärdernaalltså inte addera deponimängderna i tabellen. skall
istället hanteras åtgärdoch Genomförs 3A, minskar dent.ex.en en.

åtgärdmöjliga deponireduktionen för 4A Tabellerna skall tolkasosv.
åtgärdskostnadenså reduceras med eventuell deponiskatt.att

överstiger åtgärdskostnadskatten angiven åtgärdenblir lönsam. I
tabellerna används följande förkortningar och begrepp:

IEV: Jönköpings Energiverk.
Plock plocksorteringSamordnad industri- och verksamhets-sort.: av

avfall och bygg- och rivningsavfall. Den befintliga
plocksorteringen har effektiviserats.samordnats och

ulV: Industri-ochverksamhetsavfall.BR: Bygg-ochrivningsavfall
3:14
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anl.: anläggning för sortering industri- och verksam-Fast Fastsort. av
hetsavfall och bygg- och rivningsavfall. Anläggningen
förutsätter tidigare plocksortering.en

frånanläggning för utsortering industri-Grussort.: Fast ochav grus
verksamhetsavfall och bygg- och rivningsavfall. An-
läggningen förutsätter tidigare sortering med fasten an-
läggning se ovan.
Industri- och verksamhetsavfall.IV:

och rivningsavfallBR: Bygg-
Ökadöb: andel fraktionerna ochöib, brännbart öibövrigtavmer

från rivningsavfall tillbygg- ochbrännbart dbövrigt
sorteringen i fast anläggning

Åtgärder beräknade med MIMES/WASTE.Tabell 3;2:1
Åtgärds-Vår Deponi- Deponi-

åtgärdB°5kTiV"i11g reduktion reduktionaV beteck kostnad
ton/årkr/ton-ning % tot.av

Hushållsavfall

421 15363 22%Central kompostering källsorterat komposterbart 1av
hushållsavfall

hushållsavfall, inbland- 2A 242 9896 14%Förbränning torrtav genom
biobränslepanna JEV:s inkl. centralning i sort-

Boråsmodellering av

9898hushållsavfall. Boråsmodell 2B 326 14%Central sortering +av
inklavgiften 150 kr/ton trspmedexport torrtav

Boråsmodell 478 9898 14%hushållsavfall. 2CCentral sortering +av
avgiften 300 kr/ton inkl trspmedexport torrtav

rivningsavfallIndustri-, verksamhets-, bygg-

bränslekross iJEV:s anl.FörbränningA. av
5%3A 207 3336IV+BR och för-Plocksortering i kommunen av

inblandning.bränning bränslekross genomav
14%516 9588fast anläggning, 4APlocksortering sortering medsamt

inblandning.förbränning bränslekrossav genom

329 15965 23%5Asortering med fast anläggningPlocksortering samt
förbränningför grusutsortering,plus utrustning av

inblandning.bränslekross genom

15
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Fortsättning tabell 3:2:1av
Som 5A, med större mängd fraktionenmen 6A 339 21336av 30%
övrigt icke brännbart in till sortering.

B. Export bränslekross till 75 kr/tønav
Plocksortering i kommunen IV+BR, 3B 60av export 2989 4%

bränslekross med avgiften 75 kr/ton inklav trsp

Plocksortering sortering fastmedsamt anläggning, 4B 448 9241 13%
bränslekross, avgiftexport 75 kr/ton inklav trsp

Plocksortering sortering med fastsamt anläggning, 5B 288 15618 22%
plus utrustning för grusutsortering, export av
bränslekross, avgift 75 kr/ton inkl trsp

Som 5B, med större mängd fraktionen 30%6Bmen 308 20988av
övrigt icke brännbart in till sortering, 75 kr/ton

C. Export bränslekross till 150 kr/Ionav
Plocksortering i kommunen IV+BR, 3C 122av 2989export 4%

bränslekross med avgiften 150 kr/ton inklav trsp

Plocksortering sortering fastmedsamt anläggning, 4C 519 9241 13%
bränslekross, avgiftexport 150 kr/ton inklav trsp

Plocksortering sortering med fastsamt anläggning, 331 15618 22%
plus utrustning för grusutsortering, export av
bränslekross, avgift 150 kr/ton inkl trsp

Som 5C, med större mängd fraktionen 6Cmen 341 20988av 30%
övrigt icke brännbart in till sortering, 150 kr/ton.

ÅtgärderTabell 3:2:2 beräknade med MIMES/WASTE, sorterade efter
åtgärdskostnad.

Åtgärds-Vår Deponi- Deponi- DirektÅtgärd beteck kostnad reduktion reduktion uteslu-
-ning kr/ton ton/år % tandetot.av

Plock IV och BR,sort. 75 3Bexport 60 2989 4% b
Plock IV och BR, 150sort. 3Cexport 122 2989 4% b
Plock IV och BR, förbr.sort. 3A 207 3336 5% b
Förbr. inbl. hush-avf inkl.torrt sort 2A 242centr. 9896 14% a
Plock s0rt.+fast an1.+grussort.,sort. 5B 288 15618 22% d

75export
Plock s0rt.+fast an1.+grussort.+mer öib,sort. 6B 308 20988 30% d
öb, 75export

3:16960716/JSS,Profu
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tabell 3:2:2Fortsättning av
9898 14%hush-avf. 150 2B 326Centr. export torrtsort. +

329 15965 23%förbr. SAPlock fast anl.sort. grussort.,sort. + +
15618 22%SC 331Plock fast anl.sort. sort. grussort.,+ +

150export
339 21336 30%6APlock sort.+fast anl.+gruss0rt.+mersort.

öib+öb, förbr.
341 20988 30%6CPlock sort.+fast anl.+grussort.+mersort.

150öib+öb, export
15363 22%421hush-avf. lCentr. komp.

448 9241 13%75 4Bfast anl.,Plock och exportsort. sort.
14%478 9898300 2CCentr. hush-avf. export torrtsort. +

9588 14%516förbr. 4Afast anl.,Plock och sort.sort.
13%519 9241150 4Cfast anl.,Plock och exportsort. sort.

Åtgärder varandra.bokstav,uteslutermedsamma

centralautvidgning deneffektivisering ochTabellerna visar att aven
och delarverksarnhetsavfalletindustri- ochplocksorteringen avav

få deponiskattlönsamhet vidoch rivningsavfallet kanbygg- en
intensiñeringSorteringsmetodenmellan 0-200 kr/ton. är aven

sorteringsanläggningar byggs. Enfastap1ockmetod; ingadagens
underlättacentralsorteringen tillsamordning större antasenav
tillavfallsflisBränslekross ocheffektiviseringen. externexporteras

kr/ton.under 200avgift inkl. transportförbränning, till en
ton/år eller 4-5%.blir här cirka 3000Deponireduktion

åtgärderantal lön-deponiskattenivån kr/ton200-400För är ett stort
inblandning bränsle-avfallförbränningEn genom avavsamma.

Jönköping skulle lönsam,ifraktioner i träbränslepanna vara omen
Planer finns,den inteträbränslepanna fanns. Detdenna gör ännu.nu

behandlarvarför intepå och försöksstadiet,idé-de är ännumen
åtgärder vidare.denna typ av

skulledeponiskatt 400 kr/tonrealistisktdetIstället är att enmer
hushållsavfallet genomförs;central sorteringmedföra att enaven

"våta och torraBoråsmodell, optisk läsningmedanläggning avav
tillförbränning,tillpåsar. fraktionenDen externexporterastorra en

3517
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avgift inkl. transport 150 kr/ton lönsamt till cirka 250.upp
våta fraktionen deponeras i kommunens celldeponi be-Den och

skattas. åtgärd ton/årDeponireduktion blir med denna cirka 10000
eller 14%.

vi, tabellerna, lönsamhet i investering iDessutom ser av en en en
avancerad fast anläggning för central sortering industri- ochav
verksamhetsavfallet och bygg- och rivningsavfallet, inklusive

där"grusutsortering". samordning avfallshanteringen,En merpar-av
sorteringsanläggningavfallet behandlas i denna centralaten av

till förbrän-förutsätts. Bränslekross och avfallsflis exporteras extern
avgift inkl. till 300 kr/ton. Deponire-ning, till transporten upp

ton/år eller 30%, jämfört med dagsläget.duktion blir 21000

fådeponiskatt 600 kan lönsamhet i källsorte-Vid kr/ton manen
från hushållen,komposterbar fraktion följdring ren av enav en

A ytterligarecentral kompostering. Ingen central sortering sker. Inga
åtgärder intervallet 400-600betydelse identifierade istörre ärav

på åt-alternativkr/ton. i tabellen endastDe är sämresom ges ovan
gärder diskuterade ovan.

Marginalkostnadskurva
Åtgärdstrappan åtgärderi figur 3:2:1 realistiskt urvalett avanger

åt-påoch för storleken deponireduktionen. Här finns ingaansatsen
Syftetgärder utesluter varandra, det i tabellernagörsom ovan.som

rimlig bild korrelationen mellan kostnadmed figuren är att ge en av
åtgärder:minskad deponimängd. Vi har valt följandeoch ut

Samordnad plocksortering IV BR, plus till 75a export+av
Åtgärd:kr/ton 3B

b Samordnad plocksortering IV BR, övrigt icke+av mer
installation fast sorteringsan-brännbart in till sorteringen, av

Åtgärd: 6B,läggning, grusavskiljning och till 75 kr/tonexport
exklusive det i 3B

u låta våtaAlternativet komposteraden fraktionenhar studeratsför Jönköpingeftersomatt
har utbyggdcelldeponi.Vi hänvisardärförtill resultatenför Kalmar,för dettaalternativ.man en

3:18
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c Central sortering hushållsavfall till 150 kr/tonexportav +
Åtgärd: 2B

Åtgärdd Central kompostering hushållsavfall endast delav en
ansågspotentialen realistisk.av

Figur 3:2:l Marginalkostnadskurva åtgärdstrappa för deponireduktion
i Jönköping.

Marginalkostnadskurva för deponireduktion
Jönköping

400-

300-- -

200-- -

100-- -

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Procent minskning deponerad mängd %av

alltsåVi kan konstatera åtgärderendast den första lönsam viatt är
deponiskatt 200 kr/ton. Deponireduktionen dåblir mindre änen

5%. Vid skatt 400 kr/ton blir däremot betydande deponire-en en
duktion lönsam. Det sig cirka 45%.rör om

3519
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Kalmar

En deponiskatt skulle kunna mycket effekter Kalmarstorage
kommuns och hela Kalmarregionens avfallssystem eftersom den kan

av flera avgörande faktorer för avfallsförbrän-attvara en en
ningsanläggning byggs. En satsning förbränning, med tillhörande
sorterings- och komposteringanläggningar, kan reducera deponi-
mängden med 70%.

dettaI uppdrag har analyserat åtgärderrad kan reduceraen som
deponimängden i Kalmar kommun och i regionen. Vi har delat upp

tvåanalysen i delar:
Kalmar kommun, förbränning i regionenutan
Kalmarregionen, med förbränning

Åtgärder4.1 förbränningutan

ÅtgärdernaåtgärderVi har studerat enligt nedan. har mednumrerats
siffror och bokstäver. Vi har här princip föranvänt samma numre-
ringen för Jönköping, förbränningsaltemativen exklu-ärsom men
derade. åtgärderSamtliga baseras tidigare genomfört projekt och
upprättad databas tillsammans Renhållning.med Kalmar ochVatten
Beräkningsförutsättningama därför väl förankrade.är

Hushållsavfall

Central kompostering källsorterat hushålls-komposterbartav
avfall.

hushållsavfallet Boråsmodell2B. Central sortering export+av av
förbränningsanläggningden delen till utanför kommu-torra en

våtamed avgiften kr/ton inkl250 trsp. Den delen kom-nen,
posteras.

4:20
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2C. Central sortering hushållsavfallet Boråsmodell exportav + av
den delen till förbränningsanläggning utanför kommu-torra en

med avgiften 400 kr/ton inkl våtatrsp. Den delen kom-nen,
posteras.

Åtgärderna 2B-2C utesluter varandra.

Industri-, verksamhets-, bygg- rivningsavfall
Även här utnyttjat principerna B-C enligt:ovan

B. Central sortering bränslekross till förbrännings-export+ av en
anläggning utanför kommunen, med avgiften 150 kr/ton inkl
trsp. Utsorterade rena fraktioner nyttiggörs. Restfraktionema
deponeras.

C. Central sortering bränslckross till förbrännings-export+ av en
anläggning utanför kommunen, med avgiften 225 kr/ton inkl

Utsorteradetrsp. rena fraktioner nyttiggörs. Restfraktionema
deponeras.

För och fallen B-C har vi studerat följande fyra alternativ,vart ett av
vilka stegvis bygger vidare den förra.

Samordnad sortering plocktyp i kommunenav
Samordnad sortering med fast anläggning bättre idagän
Som i plus utrustning för grusutsortering

Som med mängd fraktionen övrigt icke bränn-störremen av
bart in till sortering

Åtgärder4.2 med förbränning

Hushållsavfall
hushållsavfall2A. Förbränning åtgärden inkluderar centraltorrtav

Boråsmodellsortering enligt och våta.kompostering detav

4:21
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Industri-, verksamhets-, bygg- rivningsavfall
A. Förbränning allt brännbart åtgärden inkluderar föirtçmg,av
där metall och andra icke brännbara fraktioner bort ochsorteras
återvinns eller deponeras.

Även för A har vi studerat de fyra alternativen 3-6 nedanovan, men
redovisas endast det lönsamma, alternativmest

4.3 Resultat förbränningutan

Tabell 4:321 och 4:3:2 sammanfattar beräkningsresultaten. förstaI
tabellen åtgärderna i ordning i avsnitt 4.2; i andraanges samma som
tabellen har de åtgärdskostnadsordningi dvs. krsorterats per

Åtgärdernareducerat deponi-ton. i tabellerna inte accumulerbara.är
ÅtgärdernaMan kan alltså inte addera deponimängderna i tabellen.

skall istället hanteras och Genomförs åtgärd 3B, minskart.ex.en en.
den möjliga deponireduktionen åtgärdför 4B Tabellerna skallosv.

så åtgärdskostnadentolkas reduceras med eventuell deponiskatt.att
Överstiger skatten åtgärdskostnadangiven åtgärdenblir lönsam.

ÅtgärderTabell 4:321 beräknade med MIMES/WASTE.

Åtgärds-Vår Deponi- Deponi-
BeSk1’iVnig åtgärdaV beteck kostnad reduktion reduktion

-ning kr/ton ton/år % tot.av

Hushållsavfall

Central kompostering källsorterat komposterbart 1 370 9500 19%av
hushållsavfall

Central sortering hushållsavfall. Boråsmodell 2B 315 17043 34%av +
med avgiften 250 kr/ton inkl trsp,export torrtav

våta delen komposteras

Central hushållsavfallsortering Boråsmodell 2C 371 17043 34%av +
med avgiften 400 kr/ton inkl trsp,export torrtav

våta delen komposteras

432296O7l6/JSS,Pr0fu
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tabell 4:3:1Fortsättning av

Industri-, verksamhets-, bygg- rivningsavfall

till 150 kr/tonB. Export torrtav
Plocksortering i kommunen IV+BR, 3B 325 6127 12%exportav

avgiften 150 kr/ton inklmed trsptorrtav

Plocksortering sortering fastmed anläggning, 4B 499 7839 16%samt
avgift 150 kr/ton inkl trspexport torrt,av

Plocksortering sortering med fast anläggning, SB 385 11014 22%samt
plus utrustning för grusutsortering, export torrt,av
avgift 150 kr/ton inkl trsp

fraktionen 249 14193Som 5B, med mängd 6B 28%störremen av
in till 150 kr/tonövrigt icke brännbart sortering,

till 225 kr/tonC. Export torrtav
IV+BR, 3C 408 6127 12%Plocksonering i kommunen exportav

avgiften 225 kr/ton inklmed trsptorrtav

Plocksortering sortering fast anläggning, 4C 606 7839 16%medsamt
avgift 225 kr/ton inkl trspexport torrt,av

Plocksortering sortering fast anläggning, 5C 461 11014 22%medsamt
utrustning för grusutsortering,plus export torrt,av

avgift 225 kr/ton inkl trsp

Som 5C, fraktionen 6C 298 14193 28%med mängdstörremen av
övrigt in till sortering, 225 kr/tonicke brännbart

Åtgärder beräknade MIMES/WASTE, sorterade efterTabell 4:3:2 med
åtgärdskostnad.

Åtgärds-Vår Deponi- Deponi-
Åtgärd beteck kostnad reduktion reduktion

ton/årkr/ton-ning % tot.av
14193fast anl. öib, öb, 6B 249 28%Plock sort. sort. grussort.+ ++ mer

150export

fast öib, 6C 298 14193 28%Plock anl. öb,sort sort. grussort.+ + + mer
225export

315 17043 34%Centr. hush-avf. 250 2Btorrtsort. export+

325 6127 12%Plock IV+BR, 150 3Bsort. export

Centr. hush-avf 370 9500 19%komp. 1

4:23
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Fortsättning tabell 4:3:2av
Centr. hush-avf. 400sort. 2Cexport torrt 371+ 17043 34%
Plock fast anl.sort. 150+ sort. 5B 385+ grussort., export 11014 22%
Plock lV+BR, 225sort. 3Cexport 408 6127 12%
Plock fast anl.sort. 225sort.+ 5Cgrussort., 461+ 11014export 22%
Plock fast anl., 150sort. sort. 4B+ 499export 7839 16%
Plock fast anl., 225sort. + sort. 4Cexport 606 7839 16%

Åtgärdermed bokstav,uteslutervarandra.samma

Tabellerna visar det inte finns några åtgärderatt hygglig storlekav
blir lönsamma vid deponiskatter under 200 kr/ton. Däremotsom har

Kalmar kommun inlett samarbete medett entreprenören om sam-
ordnad sortering industri-, verksamhets-, bygg- och rivningsav-av
fall, i mindre skala för del avfallet. Här utnytttjarmen en av man
ledig kapacitet i befintlig anläggning hos Samarbetetentreprenören.
beräknas någon deponireduktion. Man harprocents idag svårtge att
få lönsamhet i verksamheten, möjligen kan deponiskattmen en
200 kr/ton projektet lönsamhet.ge

Vid 400 kr/ton blir central sortering hushållsavfall, Boråsmo-av av
dell, med optisk läsning våta och påsartorra lönsam. Denav torra
fraktionen till förbränning,exporteras tillextern avgift inkl.en
transport till 400 kr/ton. En del denna avgiftstorupp utgörsav

transportkostnader, eftersom det relativt långt tillärav närmaste
avfallsförbränning.större Till skillnad från Jönköping härantar

våtaden fraktionen komposterasatt i central komposteringsanlägg-
ning. Tillsammans då denna åtgärd deponireduktion på cirkager en
17000 ton/år eller 34%.

Det finns central sorteringsanläggning inom Kalmarregionen, Ien
Mörrum. Denna har ledig kapacitet, och kan därför i princip utnytt-
jas för Kalmars avfall. Bedömningen dock utnyttjandeär att ett av
denna inte skulle ändra på slutsatsen ovan.

Vid 400 kr/ton blir också investering i avancerad fast anläggningen
för central sortering industri- och verksamhetsavfallet och bygg-av

43249607l6/JSS,Profu



1996:139SOU232

och rivningsavfallet, inklusive "grusutsortering" lönsam. Bräns-
lekross och avfallsflis till förbränning, till avgiftexporteras extern en

225 kr/ton, säkert Deponire-inkl. transport över avsevärt mer.
ton/årblir 14000 eller 28%.duktionen

också få ideponiskatt 400 kr/ton kan lönsamhetVid manen
hushållen,från följdkomposterbar fraktionkällsortering renav en

åtgärd lika aktuell icentral kompostering. Nu inte dennaärav en
eftersom kalkylerar med kom-Kalmar i Jönköping, vi här ensom

sorteringen.posteringen efter den centrala

åtgärder identifierade i inter-ytterligare betydelseInga större ärav
åtgärderna kräva 400400-600 kr/ton. Dock kanvallet överovan

förbränningkostnaden avgift till förbrän-deponiskattkr/ton i om
hushållsavfall och bränslekrossförningsansvarig+transp0rt torrt

Avståndet lämpliga förbränningsan-tillöverstigen de angivna ovan.
ganska för Kalmar.läggningar ju,är stortsagt,som

Marginalkostnadskurva
Åtgärdstrappan åtgärderrealistiskt urvali figur 4:3:l ett avanger

åt-på finns ingastorleken deponireduktionen. Häroch föransatsen
utesluter varandra.gärder som

åtgärdernanedanstående urvaltill figurUnderlaget är ett urav
korre-rimlig bildSyftet med figurentabellerna är att avge enovan.

deponimängd. Vi har valtminskadmellan kostnad ochlationen ut
åtgärder:följande

ickeövrigtplocksortering IV BR,Samordnada + merav
sorteringsan-installation fastsorteringen,brännbart till av
Åtgärd: 6Coch till 225 kr/tongrusavskiljningläggning, export

hushållsavfall den bränn-medCentral sorteringb export avav
Åtgärd:kr/ton 2Cdelen till 400bara

mängd deponire-alltså betydandekr/ton blir400Vid skatt enen
cirka 60%.siglönsam. Detduktion rör om

4:25
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deponireduk-åtgärdstrappa förMarginalkostnadskurvaFigur 4:321
förbränning.tion i Kalmar utan
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%mängddeponeradminskningProcent av

förbränningmedResultat4.4

nämligendiskuterad,åtgärdendastregionenI är av-gemensamen
Möj-kommun.Kalmarplacerad ianläggningfallsförbränning; en

bättrenaturligtvis finnas,skulleåtgärdertill fler ett ut-lighet t.ex.
kort berörsvilkeni regionen,central sorteringbefintlignyttjande av

förbrän-förbättradessutom kunnasådan skulle möjligenEnovan.
samarbetsprojektkonkretanågot. ärlönsamhet Inganingsprojektets

Renhållning.ochVattenenligt Kalmardiskuterade,dock
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Våra beräkningar visar samarbetsprojekt kringatt ett avfallsför-
bränning i Kalmarregionen kan nå lönsamhet med deponiskatt påen
200 kr/ton. Det sig dårör förbränningsanläggningom en ny
avfall/flis-kraftvärmeverk, dimensionerad för cirka 80.000 ton av-
fall år plus ungefär lika mängd träbränsle eldade tvåstor iper en

enheter. Projektetseparata endastär ännu idé-stadiet.

Kalkylen gjort baserad påär avfallsbränslemängder från respek-
tive kommun i regionen. Däremot har inte haft tillgång till be-en
skrivning varje kommuns avfallssystem, med flöden, behandling,av
kostnader Vi har istället antagitetc. Kalmar kommunsatt system
kan hela regionen. Dettarepresentera antagande har ianses använts
våra tidigare analyser företrädarna för projektet.

Erhållen deponireduktionen, vid projektgenomförande, kan brytas
ned i följande två "åtgärder:

Vid förbränningsanläggningen byggs central sortering hus-en av
hållsavfall, Boråsmodell, med optisk läsning våta och torraav av
påsar. Den fraktionen bränns och den våtatorra fraktionen kompos-

i central komposteringsanläggning.teras Det deponireduktionger en
34% motsvarande 17.000 i Kalmar kommun.ton

Vid förbränningsanläggningen byggs också avancerad fasten an-
läggning för central sortering industri- och verksamhetsavfalletav
och bygg- och rivningsavfallet, inklusive "grusutsortering". Denna är

"försorteringstyp", där vissa obrännbara fraktioner bort.av sorteras
Återstoden förbränns, varför energiinnehållet i avfalletmerparten av

tillvara. Det deponireduktiontas 35% motsvarandeger en
17.500 i Kalmar kommun.ton

Stora osäkerheter
Kalkylen, alltså helt hålletoch baserad på frånär uppgiftersom ex-

involverade i arbetet med projektetperter inklusive budgetofferter
på förbränningsanläggning måstem.m. allt osäker.sägastrots vara
Osäkerheten ligger dock troligtvis inte i enskilt antagande,ett men

flera uppskattningar visar sig i underkänt samtidigt, ellerom vara
inte alls fåkan ihop 80.000 avfall, krävs det högre de-om tonman

4:27960716/JSS,Profu
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förponiskatt 200 kr/ton projektet lönsamt. Förmodligenän göraatt
deponiskattenivån dock inte avgörande för projektet,är avgö-mer

nivånrande krediteringen och elpris och anlägg-är värme-av
nings- och driftkostnaden.

måste de organisatoriska osäkerheterna bedömasDessutom vara
eftersom inga direkta diskussioner mellan berörda istora, parter

projektet inletts.ännu

Marginalkostnadskurva
innehåller i detta fall endastMarginalkostnadskurvan figur 4:411 en

åtgärd, tillhörande sorterings- och behand-avfallsförbränning med
Någon åtgärd inte diskuterad i regionen.lingsanläggningar. ärannan

alltså cirka deponireduktionVid skatt 200 kr/ton blir 70%en
lönsam.

åtgärdstrappa för deponireduk-MarginalkostnadskurvaFigur 4.4.1
förbränning.tion i Kalmar med
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Göteborg

Konsekvenserna deponiskatt för Göteborgs avfallshanterings-av en
små.relativt Anledningen det fåär finns alternativsystem är att nya

kan tänkas aktuella införa ekonomiska påskäl grundattsom vara av
deponiskatt. Många åtgärder diskuteras i samband medav en som

ökade deponikostnader redan införda, eller hållerär införas.att
Till den nyligen ombyggda avfallsförbränningsanläggningen i
Sävenäs skickas idag delen allt brännbartstörre material alltav
hushållsavfall och brännbart från bygg- rivningsavfallutsorterat
och industriavfall. För ytterligare minska deponerad mängdatt av-

måstefall sortering ske framförallt obrännbara fraktioner enav
Åtgär-anläggning för grussortering har studerats i detta projektet.

der för behandling organisk material, kompostering ellerav som
rötning, kan bli ekonomiskt försvarbart deponiskatt. Dettaav en
kräver dock Göteborg kan importera brännbart material frånatt
kommuner utanför regionen för på så kompensera bortfallet isättatt
förbränningen. Deponireduktion dåkommer ske i denatt exporte-
i kommunen och inte i Göteborg. skattenivåDen och den be-
handlingsavgift vid förbränningsanläggningen krävs för attsom
kompostering ska ekonomiskt intressant i Göteborg redogörsvara
för i kapitel 3.2. Vidare på ökad källsor-satsas storanu resurser en
tering vilket redogörs för i kapitel 3.4.

Vi har tvåi studien hittat deponireducerande åtgärder kost-ärsom
nadseffektiva genomföra redan vid deponiskatt under 100att en
kr/ton. två åtgärderDessa reduktion 21% vilket inne-ger en ca
bär minskning kton/år50 till deponering. första åtgär-Denen ca
den utbyggnad sorteringsanläggningen vid Skräppekärr såär en av

kan åtgärdenDen andra utbyggnadatt sortera ärutman grus. en av
hela sorteringsanläggningen vid Skräppekärr för till sig indust-att ta
riavfall och bygg- och rivningsavfall från hela regionen.

5 329
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Åtgärder5.1

Hushållsavfall
insamlingmedcontainersystemmedkompostering separatCentral

Åtgärden beräk-ochhushållsavfall.komposterbartkällsorteratav
kapitel 6.2.iåtgärd beskrivsför dennaningsresultaten

rivningsavfallbygg-verksamhets-,Industri-,
medanläggningensorteringsbefintligaUtbyggnad dena enav

Grussorteringengrussortering. utför taranläggningfast ca
bränslekross,liteytterligareplockar90% utsamt segrusetav

anläggningartvåbestårsorteringenbefintligaDenbilaga av
Utsorteratsorteringsanläggning.och fastplocksorteringför en

Bränslekrosset0 kr/ton.för prisetavsättninghaantas engrus
i Sävenäs.förbränningentillskickas

fastplocksortering,sorteringsanläggningenhelaUtbyggnadb av
130kapacitettillgrussorteringsanl.ochsorteringsanl. caaven

avfall inton/år. 00035000ton/år 95idag extraton000 ca
regionen.ifrån kranskommuneranläggningentill

Resultat5.2

Åtgärder MIlVIES/WASTE.beräknade medTabell 5:211
Åtgärds- Deponi-Deponi-Vår

yåtgärd reduktionreduktionBe5k1’1Vn18 kostnadbeteck3V
ton/år %kr/ton-ning tot.av

rivningsavfallbygg-verksamhets-,Industri-,
714 00013aförSorteringsanläggning grus mm.

2126 60092brivningsavfall ochochsortering bygg-Regional av
grussorterings-anläggning plusindustriavfall i fast

anläggning

5530
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Marginalkostnadskurva
Figur 5:221 visar de finns två kostnadseffektivaatt åtgärder för
deponireduktion deponiskatt införs på 100 kr/ton ellerom en mer.

åtgärdernaBägge berör den centrala sorteringen bygg- och riv-av
Åtgärdningsavfall industriavfall.samt A utbyggnadär denen av

befintliga sorteringsanläggningen i Skräppekärr med anläggningenen
där anläggningensorteras ut mindregrus även mängdersorterar ut
brännbart. Anläggningen lönsamär nästan redan idag och får med

deponiskatt det ekonomiska incitamentextra behövsen för attsom
Åtgärdska realisera åtgärden realisera. B härman utbyggnaden

hela skräppekärrsanläggningen alla förstegenav sorteringentre av
bygg- rivningsavfall och industriavfall från hela regionen.

Figur 5:211 Marginalkostnadskurva åtgärdstrappa för deponireduktion
i Göteborg.

600

--------

....

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Procent minskning deponerad mängd %av
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åtgärd långt gåendeB har antagit de planernaFör att nu en
sammanslagning Göteborgsregionens avfallsaktiebolag och Ren-av
hållningsverket Göteborg har genomförts nuvarande arbetsnamn:i

vårRenhållning Miljö praktiska skillnaden föroch i Väst AB. Den
vi inte med de interna avgifter finns inomanalys är att tar sys-som

faktiskamellan kommunerna enbart studerar kostnader.temet utan
åtgärd behandlingsavgifteninnebär detta inte medFör B att tar

åtgär-istället alla kostnader förknippade medvid Skräppekärr utan
potentiella mängden avfall i regionen 9 kommunerden. Den som

för sortering i utbyggd skräppekärrsanläggningkan aktuellt envara
kton/år. Modellresultaten visar det kanuppskattas till 35 att vara

genomföra redan vid deponiskattkostnadseffektivt sorteringenatt en
på kr/ton.92

5:32
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Speciella resultat

Projektets huvudsakliga uppgift har varit beräkna vilka alternativatt
kostnadseffektivaär genomföra dåsom att deponiskatt införs, dvsen

de marginalkostnadskurvor redovisats tidigare. Utöver dessasom
resultat har i projektet funnit ytterligare några resultat som

relevanta iatt samband medanser presentera deponiskatteutred-
ningen.

6.1 Deponireduktion relativt totala

avfallsmängder

I detta kapitel våra tidigarepresenterar resultat i formen annan
för visa hur mycketatt kommunerna redan har åstadkommit isom
deponireduktion hur mycket våra åtgärdersamt ytterligare reducerar
deponeringen. Figur 6:121 visar hur mycket avfall deponerassom av
den totala mängden avfall i kommunerna. Desom genereras tre
staplarna för respektive kommun visar 1 dagens situation, 2
modellresultatet för 200 kr/ton i deponiskatt 3 modellresul-samt

för 400 kr/ton i deponiskatt.tatet I figur 6:1:2 och 6:l:3 visas
resultat i figurtyp 1:1 fast uppdelatsamma avfallskälla.av som

a Totalamängdenproducerat:Hushållsavfall,verksamhetsavfall,industriavfall,bygg-och
Övrigarivningsavfall. slam,MFA, MSAtyper tex inteär medräknade.som mm

6533960716/JSS,Profu
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relation till totalskickas till deponi iMängden avfallFigur 1 som
Total mängdi kommunen.mängd ärgenererat summan

och rivnings-hushålls-, industri-, bygg-verksamhets-,av
avfall.

10G

Idag 400400 200ldag 400 Idag200Idag200 400 200
KalmarregionenGöteborg Jönköping Kalmar

förbr.Medförbrutan

relationtill deponi ihushållsavfall skickasMängden6:1:2Figur som
genererasihushållsavfall kommunen.total mängdtill som

10G

%

ldag 400200Idag200 400Idag200 400Idag200 400
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Figur 6:123 Mängden industri- och verksamhetsavfall bygg- ochsamt
rivningsavfall skickas till deponi i relation till densom to-
tala mängd i kommunen.som genereras

100

%

Idag200 400 Idag200 400 Idag200 400 Idag200 400

Göteborg Jönköping Kalmar Kalmarregionen
utan förbr Med förbr.

Genom i Göteborg skickar delenatt sitt avfall tillstörre för-man av
mängdenbränning så avfallär deponeras idag relativt lågt jäm-som

fört med kommuner förbränning. För alla kommunernautan tre
uppnår efter åtgärderalla deponikvot 30 %.man runten

6.2 Kompostering Göteborg

Sammanfattning:
Deponiskatten har försumbar styreffekt för alternativet med-
central kompostering i Göteborg endast studerarom man
Göteborgsregionen.

Deponiskatten kan ha styrande effekt alternativet meden-
central kompostering med deponireduktion resultaten som om

inkluderar potentiella avfallsexportörer utanför regionen.man
Med förbränningsavgift lägst 300 kr/ton sorterat bränn-en

6535
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bart hushållsavfall kan central Kompostering bli kostnadsef-
fektivt i Göteborg. Den centrala komposteringen frilägger kapa-
citet i förbränningsanläggningen vilket utnyttjas till import.att
Den importerade mängden 50 ktonca motsvarande de-ger en
ponireduktion i den exporterande kommunen.

Ett viktigt alternativ för den framtida avfallshanteringen i Göteborg
uppbyggnaden kompostering hushållsavfall.är Man satsarav av

påidag alternativ parallellt, lokal, distriktvis och central korn-tre
postering. Alla komposteringsalternativ förutsätter källsortering av
den komposterbara fraktionen. Insamlingen till den centrala kom-
postering frånsker övrigt avfall. Idag utnyttjar befintligseparat man
kapacitet vid Marieholm och Kläpp.

påverkarEn deponiskatt endast mycket marginellt lönsamheten för
central kompostering i Göteborgsregionen. Eftersom den kompos-
terbara fraktionen idag huvudsakligen så påverkasbränns i Sävenäs,
endast den andel aska och slagg härrör från den komposter-av som
bara fraktionen och deponeras deponiskatt. En de-som senare av en

påponiskatt 200 kr/ton medför nettokostnaden för komposte-att
ringen blir kr/ton lägre,7 dvs i princip försumbar styreffekt.en

Om vidgar och med potentiella avfallsexpor-systemgränsen tar
till förbränningen i Sävenäs belägna såutanför regionentörer för-

ändras lönsamheten. Kommuner idag huvudsakligen deponerarsom
sitt avfall kan deponiskatten beredda betala klartattpga vara en
högre behandlingsavgift 150 kr/ton för Göteborg ska eldaän att
deras avfall. visarDet de redovisade resultaten för Jönköping.tex
Vid tillräckligt hög avgift blir det kostnadseffektivt för Göteborgen

investera i central komposteringsanläggning såföratt sättatten
frilägga förbränningskapacitet sedan kan utnyttjas för importe-som

avfall.rat

Modellberäkningarna visar det krävs avgift minst 300att en
kr/ton för den centrala komposteringen ska bli ekonomiskt kon-att
kurrenskraftig. Beräkningarna bygger Göteborg importeraratt

hushållsavfall hushållsavfallbrännbart exkl. komposter-sorterat

6:36
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bart investerar i anläggning för storskalig centralsamt typen ny av
kompostering nedan med kapacitetse för 50 kton komposterbart

år.material Komposteringsanläggningen i Göteborg har därmedper
möjlighet till reducera deponibehovet utanför regionen medgett att

motsvarande 50 kton avfall. observeraAtt reduktionen skerär att
utanför regionen och har därför inte åtgärdentagit med i
marginalkostnadstrappan för Göteborg.

Central kompostering med container system
Göteborg studerar olikaI tekniska alternativ för hur stor-man nu en

skalig central kompostering ska kunna genomföras. Ett alternativ
ska bedöma med komposteringär nytt systemsom man en con-

tainervis. Med container kan komposteringenett system styraman
väsentligt mycket bättre tidigare luft, och temperatur.än vatten
Systemet kräver dessutom mycket mindre och slipperyta man
luktproblem vilket nödvändigt ska storskaligtär satsaom man
kompostering i område.bebyggt Systemet dock väsentligt mycketär
dyrare traditionell sådankompostering. Kostnaden förän öppen en
anläggning saknas beräkningarnaI här har uppskatt-ännu. groven
ning gjorts till total kostnad 500 kr/ton behandlat material atten av
jämföras kompostering 200 kr/ton. För kompostenöppenmot runt
har antagits säljpris kr/ton.150ett

6.3 Slaggsortering

Slaggsortering åtgärddeponireducerande enkel ochär ären som re-
från utgått ifrånlativt billig. I detta projekt har vi början slagg-att

sortering sker avfallet bränns. I Göteborg har anläggningom en
redan handlats och ska installeras. ingickI Kalmar slagg-upp nu
sortering i de totala investeringskostnaderna för förbränningsanlägg-
ningen. I Jönköping förutsattes avfallet exporterades tillatt en an-
läggning med Slaggsortering. såledesFör alla kommunernatre var
slaggsortering inget alternativ skulle kunna in med hjälpstyrassom

deponiskatt.av en

6:37
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slaggsortering vid 6 totalt förbränningsanlägg-Idag finns 21 stav
Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping och Malmöningar Mora,

två gång installeras Göteborg och Halmstad.ytterligare är att
såpassförbränningsanläggningar merkostnadenFör ärstora mar-

ginell det knappt behövs deponiskatt för slaggsor-att styraatt en
små förbränningsanläggningar kan det deponi-teringen. För vara en

förut-bygger sorteringen eller Enskatt avgörsom om man en
för och anlägg-sättning dock kan utnyttja slaggen väg-är att man

ningsarbeten

mängd med6:3:1 visas skillnaden i deponeradI figur utanresp
slaggsorteringslaggsortering i Göteborg de staplarna ärövre utan

vilketmed slaggsortering. Skillnaden 14%och de undre är mot-ca
kton/år. Från skrot och 80%slaggen 10%72.7 utsorteras casvarar

kostnaden förtotalaslaggrus. Resterande 10% deponeras. Den an-
underhålloch ochMkr. Med driftläggningen i Göteborg 4är ca

påår total kostnadinvestering 6%, 15med annualiserad ges enen
frånintäkter skrot.kr/ton behandlat slagg exklusive20max

slaggsortering iDeponibehov med respektiveFigur 6:321 utan
avfall total mängdGöteborg. Andelen deponerat av

producerat.

100

80
%

60

40

20

kr/tonIdag 200

anläggningar slagg-Sveriges övriga 13överslag förMed utanstett
deponi-så slaggsorteringen reducerafigur 6:322 kansortering se

ton/år, återvinns skrot6 500med 57 000behovet ton somvaravca
anläggningsarbeten,för och50 500 slaggmsoch vägton sesom

6538
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tabell 6:3:l. De 13 anläggningarna slaggsorteringst relativtutan är
små och hand endast 310 OOOtar totalt 1778 000tonom tonav som
bränns år.varje

Tabell 6:321 Potential för slaggsortering ton/år.

Avfallsförbränning slaggsortering 310utan 000
Hantering idag

deponering aska 9 000
deponering slagg 63 000

Med slaggsortering
slaggrusutsorterat 50 500
skrotutsorterat 6 500

deponirest 6 500

Figur 6:3:2 Avfallsförbränning i Sverige Göteborg 1996, övriga värden
från 1993.
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6.4 Källsortering

Utifrån kommunalt såperspektiv det ofta lönsamt medett är ökaden
källsortering därigenom kan minska hanteringskostnaden förom man
detta material framförallt insamlingskostnaden. Detta gäller
överlag för alla källsorterade fraktioner. Ett exempel detta är
hemmakompostering möjlighet förlänga tiden mellanattsom ger en
varje insamlingen till 2 3 veckor. mångaFör andra fraktionerca -

tidningar och såmetall har marknadspriset med undantagtexsom
för prisvariationer oftast gjort källsorteringen lönsam. Modell-
resultaten i denna studie pekar håll fast kraftigare, dvssamma
lönsamheten för källsortering ökar ytterligare lägger påom man en
deponiskatt. påverkarDeponiskatten inte källsorteringen bränn-av
bara fraktioner alternativet förbränning. Om denna skattärom
sedan har styreffekt eller svårtdockär atten se.

ushållsavfallH

kommunernaDe eniga deponiskatten har ingenär styrandetre attom
effekt för källsortering hushållsavfall. Med de satsningarstoraav

på källsorteringengörs producentansvar och andrasom pga av
politiska beslut så kommer ingen påinsatser grundgörasextra att av
skatten. Tar vi Göteborg såexempel, håller på attsom man nu
bygga 300-400 återvinningsplatser föröver materialenstupp som
täcks producentansvaret.av

Industriavfall
Källsortering industriavfall ökar troligen grund deponi-av av
skatten. Uppgifter mängder, kostnader och industrins priskäns-om
lighet för skatt saknas i alla kommunerna och har inte kunnattreen

med i analysen.tas

och rivningsavfallBygg-

Kommunerna kunde inte källsorteringen bygg- och riv-attse av
påverkasningsavfall kommer deponiskatten. Källsorteringenatt av

kommer dock öka andra styrningar producentansvaratt men pga av

6:40
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byggindustrinoch frivilliga initiativ från mm. Skatten kommer
säkert hjälpa till i denna utveckling ändå inte detatt men ses som
egentliga orsaken till ökningen.

6.5 Transporter

I resultatredovisningen för respektive kommun åtgärderredovisas
långvägainnebär ökning avfall till förbrän-transportersom en av av

ning, vilket har kallat export/import avfall. En sammanfattningav
transportökningen vid deponiskatten 200 400 kr/ton iav resp ges

tabell 6:4:

ÖkningTabell 6:4:l transportarbete vid deponiskatten 200 och 400av
kr/ton.

Avstånd 200 kr/ton 400 kr/ton
km ton/år ton/år

1Jönköping 3 000 28 000140
2Kalmar förbränning 0 31 000200utan
3 5Kalmar med förbränning 580 60 000 60 000
4Göteborg 35 000 35 00017

Medelavstånd1 till förbränningi Linköping,Göteborg,LidköpingellerVästervik.
Medelavstånd2 till förbränningLinköping,VästervikellerHalmstad.

3 Avståndenligttabell2:3.
Medelavstánd4 för delägarkommunemainomGRAAB.

3 Alla kommunerenligttabell2:3,exklusiveNybroochBorgholmhushållsavfall redansom
såledesidag till Moskogensdeponioch intebidrartill ökning.transporter en

För förbränningsanläggning i Kalmar har antagit avfalls-ettny
frånleveranser 14st kommuner i regionen. Avfallsrnängder och

transportavstånd för dessa kommuner redovisas i tabell 2:3.

För Göteborg visade vi kapitel 6.2 fall där relativt hög be-ett en
handlingsavgift kan finansiera central komposteringsanläggning ien
Göteborg. Detta alternativ förutsätter avfallimport ca 50 ktonav

6341
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medGöteborgsregionenutanförflera kommunerfrån elleren
km.transportavstånd 50över

förbränningochmedGöteborg6.6 utan

havärdetillustrerakapitelmed detta attAvsikten är att av-enav
införs. Videponiskattifallsförbränningsanläggning närsystemet en

fram-kommunerna,för dedetta ivisattidigarehar trerapporten
lite in-ytterligareResultaten härkommun.Kalmarförallt för ger

förutsättningarmed deförbränningsalternativet,formation somom
helstingendet finnsbörDetGöteborg.finns i poängteras att som

förbrän-alternativetstuderamedverklighetsanknytning Eettatt
teoretiskt räkne-endastResultaten skaGöteborg. ettning i somses

förbränningensuppfattninggenerellbilda sigförexempel att omen
falletdeponiskatt. Irespektivemedavfallssystemetiroll utan en

deponering.avfallet tillskickasförbränningutan

förkostnadsökningkraftig6:6:l visar systemeti tabellResultaten en
de-förbränning redanistället fördeponitill utanavfallet skickasnär

skillnadenökarkr/ton400200deponiskattmedponiskatt respen
ytterligare.deponiförbränning ochmellan

deponi-ochmedi Göteborgförbränning6:6:l Värdet utanTabell av
dvskommun,Göteborgsför enbartBeräkningarskatt.

förbränningen,utnyttjarkranskommuner samtexkl. de som
deponireduktionåtgärder förutan

400200Utan
kr/tonkr/tonskatt

1grundfallrelativtKostnadsökning
51260MkrförbränningbefintligmedGöteborg

280218156MkrförbränningGöteborg utan
2.brännsKostnadsökning ton somper 943793642kr/to"värdeekonomiskaAvfallsförbränningens

grundfallet.dvsskatt,befintligtrelateradtillSystemkostnadsökningen utansystemärl
deponi..förbränningtillfrånavfall243000förbränningflyttasVi fallet ton2 utan

6342
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De kostnadsökningar redovisas i tabell 6:621 beräknade påärsom
tekniska dvs åtgärder försystem, deponireduktion.samma utan I ett

förbränning skulle flerasystem åtgärderutan lönsammanya vara av
redovisar för Jönköpingtyp och Kalmar. Exempelvissamma som

blir central kompostering se beskrivning kap 6.2 kostnadseffektivt i
förbränning ochett medsystem deponiskattutan 400 kr/ton. Den

central komposteringen sänker kostnadsökningen från 280 Mkr till
274 Mkr.

63439607l6/JSS.Pr0fu
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Bilaga Göteborgs avfallshanteringssystem 1996.

MIMES/Waste flödesdiagram.

mG
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Bilaga Göteborgs sorteringsanläggning för bygg-
och rivingsavfall och industriavfall.

Anläggningen visas i fliidesschemat i bilaga 1 som en process
Sortering och förbehandling Skräppekärr, Högsbo .

Industriavfall Bygg- och rivningsavfall

l vvr

Högsbo Skräppekärr 1

l l

l V

Skräppekärr 2

I

V

Marieholm

I

V
Papperv

Xxfifu Grus Deponi
v
Br.kross

Bilaga 2:1960716/JSS,Profu
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a.,0.00
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Bilaga Avfallsmängder uppdelat avfallslag
och avfallsfraktioner från MIMES/Waste
databaserna för de kommunerna.tre

Jönköping

Hushållsavfall och dämed jämförbart verksamhetsavfall:
Fraktion Mängd ton

Tidningar och kartong 6 320
Övrigt 6 320papper
Komposterbart 17 380
Plast 3 555
Textil 435mm
Glas 22 290
Metall 830
Övrigt brännbart 5801
Övrigt brännbart 790
SUMMA

Industri- och verksamhetsavfall:övrigt
Fraktion Mängd ton

Papper och kartong 5 214
Komposterbart 726
Plast 7821
Textil 0mm
Metaller 2 112
Trä 3 003
Övrigt brännbart 14 058
Övrigt brännbart 6 105
SUMMA 33 000

ochBygg- rivningsavfall:

Fraktion Mängd ton
Papper och kartong 958
Komposterbart 950
Plast 646
Metaller 893
Trä 3 241
Övrigt brännbart 2232
Övrigt brännbart 10 089
SUMMA 19 000

Bilaga 3:1960716/JSS,Profu
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Kalmar

ushållsavfallH och dämed jämförbart verksamhetsavfall:
Fraktion Mängd ton

Tidningar och kartong 3 840
Övrigt 3 840papper
Komposterbart 10 560
Plast 2 160
Textil 106mm
Glas 392l
Metall 504
Övrigt brännbart 960
Övrigt brännbart 480
SUMMA 23 842

Industri- och övrigt verksamhetsavfall:
Fraktion Mängd ton

Papper och kartong 2 080
Komposterbart 260
Plast 650
Metall l 300
Trä 1 950
.Övrigt brännbart 4 550
Övrigt brännbart 210
SUMMA 13 000

Bygg- och rivningsavfall:

Fraktion Mängd ton
Papper och kartong 735
Komposterbart 750
Plast 450
Metaller 900
Trä 2 250
Övrigt brännbart 1 650
Övrigt brännbart 7 950
SUMMA 14 685

Bilaga 3:2960716/JSS,Pr0fu
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Göteborg

verksamhetsavfall:dämedjämfärbartHushållsavfall och
Mängd tonraktionF

51 580Papper
10 754Kartong
86 632Komposterbart
17 725Plast

593lTextil mm
11 551Glas
4 182Metaller

Övrigt 9667brännbart
Övrigt 1697brännbart

199 152SUMMA

verksamhetsavfall:Industri- och övrigt
Mängd tonraktionF

3018och kartongPapper
2 152Komposterbart

0813Plast
163lTextil mm
6623Metaller
1745Trä

Övrigt 23 368brännbart
Övrigt 10 522brännbart

57 423SUMMA

rivningsavfall:ochBygg-
Mängd tonraktionF

5547och kartongPapper
4 819Komposterbart
3 567Plast

9314Metaller
15 633Trä

Övrigt 27811brännbart
Övrigt 48 607brännbart

96 389SUMMA

Bilaga 3:3960716/JSS,Pr0fu
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på åtgärdskostnadenBilaga Ett exempel hur
beräknas mha modellen.

illustrera åtgärdskostandenFör principen för hur beräknas mhaatt
MIMES/Waste modellen här exempel. Exemplet denärettges
första åtgärden blir lönsam fråni Göteborg; grussorteringsom
industri-, bygg- och rivningsavfall. Vi har valt detta exempel efter-

Åtgärdenkan följa de olika m.h.a bilaga 1 ochstegensom man
innebär investering i grussorteringsanläggning handtaren en som

frånden kommer tidigare sorteringssteg i Skräppekärr.restom som
Grussorteringen förutom små mängder bränslekrossävenger grus

Åtgärdenpapper, plast och trä. relativt enkelt ändåär men ger
småupphov till flera förändringar i I tabellerna visassystemet.

endast huvudkostnadsposter

Ãtgärdskostnaden Cn Cb/Mdep-
Där:
Cn Summa kostnader åtgärdenoch intäkter förnya
Cb Summa befintliga kostnader och intäkter åtgärdenberörssom av

åtgärdenMdep Deponireduktion för ton

kostnaderNya och intäkter åtgärden;fär Cn
Grussorteringsanläggning
Grus: Transport grus

Intäkt för grus
Deponirest: Transport deponirest

Deponering deponirest
Bränslekross: Transport bränslekross

Förbränningskostnad bränslekross
Intäkter ochvärme
Transport aska

slaggTransport
Slaggsortering
Intäkt slaggrus
Deponering fråndeponirest slaggsortering
Deponering aska

Bilaga 4:19607l6/JSS,Profu
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Befintliga kostnader och intäkter; Cb
till frånTransport deponi deponirest befintlig sorteringav

Deponikostnad denna deponirestav
a.för förbränningenKostnad avfall.annatav

frånIntäkter förbränning importeratoch avfall.värme av
Transport askaav
Transport slaggav
Slaggsortering
intäkt slaggrus
Deponering deponirestav

a Förbränningskapacitetenutnyttjasfullt varförbränslekrosset importeratersätterut annat
avfalltill motsvarandemängdpannanav

Bilaga 4:2960716/JSS,Profu
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Konsekvenser för avfallsförbränning
införandetvid deponiskatt,av en

Ökade miljökrav på deponering och
ökat producentansvarett

Rapport från 14-15 1995arbetsseminarium dec.

med Svenska Renhållningsverksföreningens
arbetsgrupp Avfallsförbränning

Bilaga 4

till Deponiskatteutredningens betänkande

Lag skatt på avfallom
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Förord

Regeringen har lagstiftat producentansvar på rad oli-om en
ka material, olika förpackningsslag/material. Naturvårdsver-t.ex.
ket utreder Allmänna Råd för deponering, vilket medför ökade
miljökrav. Under 1995 tillsatte Regeringen utredning för att taen
fram förslag till skatt syftar tillett minska mängdenatten som
avfall deponeras och för allsidigt utreda konsekvensernaattsom

införa sådan skatt.attav en
Avfallsskatteutredningen har uppdragit Svenska Renhåll-

ningsverks-Föreningen RVF belysa konsekvenserna föratt av-
fallsförbränning införandet deponiskatt, ökade miljö-av av en
krav på deponi ökat producentansvar. De synpunktersamt ettav

redovisas i denna baseras i huvudsak på in-som RVFrapport av
samlade uppgifter avfallsförbränning de diskussionersamtom

fördes vid arbetsseminarium med arbetsgruppenett "Avfalls-som
förbränning" den 14-15 december 1995. Rapportens slutsatser
bygger i huvudsak på resultatet de diskussioner fördes påav som
arbetsseminariet.

Rapporten är sammanställd och skriven civilingenjör He-av
lena Bredin, utredare vid RVFzs kansli. De synpunkter och slut-

redovisas i dennasatser innebär inte RVF tagitsom rapport att
ställning för eller deponiskatt.eventuellemot en

Malmö den 31 januari 1996

Svenska Renhållningsverks-Föreningen

Weine Wiqvist
VD

BILAGA 4
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Sammanfattning

Avfallsförbränning roll och omfattning idag-

Avfallsförbränning idagär accepterad behandlingsmetod0 en
avfall samtidigt den i Sverige utvinnerav energin isom av-

fallet. Denna energiproduktion andraersätter bränslen och
minskar på så densätt totala miljöpåverkan.

° Vid samtliga landets 21 anläggningar utvinns energi för
ñärrvänneproduktion, vid sker dessutom elproduktion.tre
Avfallsförbränning sker med tekniskt0 moderna anlägg-sett
ningar. De är utrustade med avancerad rökgasrening för att

hand de föroreningarta ñnns i avfallet.om som
Att förbränna avfall inteär enkelt. Avfall heterogentär ett
bränsle kräver lång erfarenhet, kunnig personalsom och
hög kontroll för klara miljökraven på verksamheten.att

° Ca 60% landets invånare får sitt hushållsavfall heltav eller
delvis behandlat vid landets förbränningsanläggningar.
Sedan 1980 har mängden avfall till förbränning0 fördubblats
och energiproduktionen än tredubblats. Detta ärmer ett re-
sultat bättre styrning avfall vidav anlägg-en mottagetav
ningarna och allt effektivare energiutvinning.en
Sedan 1985 har utsläppen till luft0 tungmetaller och stabilaav
organiska föreningar minskat med 90%.än I vissa fallmer

till 99%.upp
Andelen fjärrvärme i Sverigeo produceras med avfallsom

bränsle är 13%.som ca

Samlade konsekvenserna för avfallsförbränning

Införande deponiskatt, ökade miljökrav på deponeringav en
ökat producentansvarsamt ett för förpackningar och returpapper

leder till:

Minskade mängder avfall0 från börjansom genereras ger
jämte ökad återvinning mindre avfall behandla.en att

BILAGA -3-4
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° frampositiva och lyfteri huvudsakstyrmedelFöreslagna är
behandlingsmetodoch accepteradförbränning braensom

avfall.av
förbränningsanlägg-ihushållsavfallMinskad mängd ersätts0

från utökatindustriavfallökad mängdningarna ettav en
upptagningsområde.

ökadtillavfall deponeras, vilket lederMinskad mängd att en0
materialåtervinningavfall förs till återanvändning,mängd

behandlingsaltemativ.och olika
415 ktonöka medAvfallsmängden till förbränning bedöms0

inom 5-10 år.
förbränning kom-avfall går tillsammansättningen på som0

ökaförmodligenVärmevärdet kommerändras. attattmer
hantering.biologisktill följd ökad källsortering ochav

inkom-i värmevärdet i detmed variationerProblem storao
avfalletavfallet till ökad hanteringmande leder attgenom

jämnare värmevärden.måste blandas till
märkas på be-deponiskatt kommerInförandet attav en0

behandlingsmetoder. Dehandlingsavgiften för olika rest-
någotpåuppstår och inte kanprodukter avsättassom som

verksamheten.kostnad förinnebär ökadsättannat en
olika bättreLagring avfallet mellan säsonger utnytt-ger0 av

ochmöjlighet till ökadejande energin i avfallet samtav
material.längre brännbarttransporter sorteratav

framtidenutformning iFörbränning roll och-

avfalls-kretsloppsanpassadAvfallsförbrärming del iär en en0
hantering.

svenskadel denAvfallsförbränningens roll är att vara en av0
ochhandavfallshanteringen, i första handdvs den ska ta om

viktigtLikaavfallet på miljöriktigt ärbehandla sätt. attett
energiförsörj-i svenskaförbränningen spelar roll denen

Sverige utnyttjaravfallsförbränning ining. Genom att ener-
and-denavfallet till producera och el,gin i ersättervänneatt

minskarjordens ochbränslen, hushållar med resurserra
emissioner."dubbla" utsläpp olikaav

-4-BILAGA 4



SOU 1996:139

Ökad elproduktion i framtiden i samband med större om-
eller nybyggnation, då teknikäven för förbränningny av
avfall kan komma ifråga.
Förbränning "rena avfallsfraktioner" i andra fastbränsle-av

kan komma öka. Dessa konkurrerar indirektatt medpannor
den traditionella avfallsförbränningen då det gäller avfallet

bränsle. Skulle miljökraven högre försättas avfallsför-som
bränning förän andra fastbränslepannor leder det till en
snedvriden konkurrenssituation och miljö.sämre
Ytterligare skärpning miljökraven på avfallsförbränningav
t.ex. EG-direktiv kan leda till nedläggninggenom nya av
några mindre/äldre avfallsförbränningsanläggningar.
Av dagens maximala förbränningskapacitet på 1,92 milj.
ton/år utnyttjas 1,7 milj. ton/år. Den tekniska kapacitetenca
ligger på 2,14 milj. ton/år vilket innebär det ñnnsatt utrym-

förbränna avfall i framtiden.att vissal regioner kanme mer
det uppstå eller råder redan brist på förbränningskapacitet.
Detta beror på anläggningen kan avfall ellertaom emot mer

det finns ytterligare vårmeunderlag på fjänvärmenätet.om
Med ökad källsortering, återanvändning, materialåtervinning,
biologisk behandling och optimalt utnyttjad förbränning be-
höver praktiskt inget hushållsavfall gå till deponering.taget
Ägarna till avfallsförbränningsanläggningama måste i fram-
tiden utåtriktatagera att:mera genom

Erbjuda sina kunder och fler tjänster idag bl0 ännya a
ökad sortering och behandling.
Arbeta för ökad sortering och behandling avfallet.o en av
Detta för avfallsförbränning fortsättningsvisävenatt ska
kunna räknas biobränsle.som
Informera avfallsförbränningens roll och fördelar io om

kretsloppsanpassad avfallshantering.en
Låta kunden vadavgöra ska förbrännas.0 som
Arbeta för minskade mängder miljöfarligt i avfallet.0
Man önskar bli några "mini SAKAB", trots att an-
läggningarna tekniskt och miljömässigt skulle kunna
klara besvärligare gråzonsavfall.ett
Stå för avfallsförbränning del i avfallshante-att är0 en
ringen. Man har samhällsansvar måste bygga påett som
ömsesidig förståelse mellan avfallslämnare och be-
handlare.
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SverigeiAvfallsförbränning
1994/95

Anläggningarll
.

Sverigeiavfallsförbränningsanläggningar21finnsDet
förstasöder. DeniMalmötilli ugnenKirunaspridda från norr

i1901ärbyggdesSverigeihushållsavfallförbränningför av
ökadeSverigeiAvfallsförbränningenStockholm.utanförLövsta
Sedan1980-talet.mittentillfram1970-taletkraftigt under av

ombygg-Endastanläggning.någoninte byggts1986 dethar ny
gjorts.haranläggningarnabefintligamoderniseringochnad av

fastbränsle-iavfall ärförbrännateknikenvanligasteDen att
antalteknikerolikamed zoner,rosterstavar, genomsompannor

iframåtsigförflyttaavfalletfårrörelsemönsteroch attlutning
förbrännsanläggningarnaIförbränns.medan det avsexugnen

för-avfalletvarisandmed hetFBbäddarfluidiseradeiavfallet
tekni-två olikadetfinnsFB-anläggningargällerDä detbränns.

bädd.cirkulerandebubblande ellerker:
place-derasanläggningarna,redovisasbil. 4 A1 iItab. A

tab.förbrärmingskapacitet. Iochförbränningsteknik, ålderring,
påfannsrökgasreningsteknikinstalleraderedovisas den somA

1994.underanläggningarna

produceradochmängdFörbränd1.2

energi

ienerginutnyttjasförbränningsanläggningarsvenskaVid
fjärrvärme-lokalttilllevererasvärmeproduktion ochavfallet för

anlägg-ånga. Treindustrier t.ex.liggandeintilloch/ellernät
elproduktion.dessutomningar har

avfallmilj.totalt 1,7förbrännsanläggningarna ton perI ca
hushållsav-50%Drygtoch4,3 TWh värme.vilketår avcager
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fallet och 8-9% industriavfallet gär till avfallsförbränning.ca av
Mängden avfall förbränns har stadigt ökat undersom år.senare
Utvecklingen under 1980 och 90-talet avseende behandlad av-
fallsmängd och producerad energi framgår tab. 1.2 nedan Iav
tab. iB bil. 4B redovisas hur mycket avfall förbränns isom,varje anläggning hur mycket energisamt produceras.som

Tab. 1.2 Energiproduktion avfallsförbränning under 1980- ochgenom
1990-talet Källa: RVF.

Årtal Hushållsavf Mton Industriavf Mton EnergiprodTWh
1980 0,72 0,14 1,4
1983 0,91 0,17 2,3
1986 1,29 0,24 3,4
1991 1,35 0,35 4,4
1994 1,29 0,38 4,3

Sedan 1980 och fram till 1994 har mängden avfall till för-
bränning fördubblats och energiproduktionen tredubb-änmer
lats. Detta är resultat bättreett styming detav en mottagnaav
avfallet vid anläggningarna tillsammans med allt effektivareen
energiutvinning. Framför allt beror den ökade energiutvinningen
på andelen bortkyldatt vänne successivt minskat jämte bättreen
förbränningseffektivitet och avfall. Förett torrare närvarande tas
97-98 % den producerade energin tillav En mindre delvara. avden nyttiggjorda energin, 2-3 %, används för elproduktion, me-dan används förresten produktion hetvatten till fjärrvännenä-av

Under 1994ten. producerades cirka 13 % Sveriges fjärrvärmeav
med avfall bränsle.som

1.3 Kartläggning avfallsleveranser till
förbränning

Under hösten 1995 gjorde RVF:s arbetsgrupp Avfallsför-
bränning kartläggning avfallsleveranseren till förbränning.av
Nedan redovisade siffror bygger på telefonintervjuer med för-
bränningsanläggningama. Tab. 1.3 visar hur många kommuner

under 1995 helt eller delvis levereradesom sitt hushålls- och/eller
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mångahurvisarTabellenförbränning. ävenindustriavfall till av
behandlingsmetod.berörs dennalandets invånare avsom

1994förbränningavfall tilllämnade1.3 Antalet kommunerTab. som
RVF.1995 Källa:och

1995Ägare omfattadeFörbränningenförbrännings-tillFörbrännings-
2invånlantal kommuneranläggningenanläggning

72224113EnergiAB AvestaAvesta
71 0123värmeverketBollnäs kzn,Bollnäs

113 7205Energi ABBorlängeBorlänge
151 6304ABDrefvikenVattenfall värmeBollmora
58 0273EncrgiverkAB FJsj6Eksjö

59594317GRAABGöteborg
7382076ABRenhållningsHalmstadsHalmstad
8301116värmeverketKarlskoga kzn,Karlskoga
6771366tekn verkenKarlstad km,Karlstad
17326lABRenhållningsKirunaKiruna

77 0185Köpings kommunKöping
Landskrona 106 4845km, tekn verkenLandskrona

483844ABVärmeverklidköpingsLidköping
519 91619verkenLinköpings kzn, teknLinköping
498 3389SYSAVMalmö
51 3524SellbergsWMIMora

703 627lEnergi ABStockholmStockholm
0661263Energi ABSundsvallSundsvall
27428111UmeåEnergiABUmeå

571 36614EnergiABUppsalaUppsala
53 2077ABVästervik VärmeverkVästervik

nov-95RVFifrån 21anltillinduslriavfallenl uppgiftoch/ellämnarhushålls-1 Kommunsom
invånarsiffraniinduslriavfallingårbaralämnarSCB1994.Kommun2 Invånareenl som

ljusgrått fälthelalevererarBild visar de kommuner1 som
förbränning. Enhushållsavfall tillprickigt fält sitteller delar av

svårmycket göra.visat sigindustriavfallet harkarta attöver
oftavarierarindustriavfallhushållsavfall ochGränsen mellan

grovavfallvadspecielltoch dåmellan kommunerna samtavser
Detaffärer, kontor, ärsjukhus,avfall från m.m.restauranger,
bränn-viss delingåhushållsavfallet kanivanligt det ävenatt en

fastställas.kunnathar dockomfattningindustriavfall.bart Dess
industriavfalletanläggningsägamaflesta fall ut-I de attuppgav

10-30%.delgjorde mindreen
285fördelade på8.816.247 invånare941231Sverige hade

går tillhushållsavfallvisadeUndersökningenkommuner. att som
samtliga47%dvs133 kommuner,energiutvinning lämnas avav

brän-34 dessa kommunerIkommuner. utsorteras enav
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slefraktion/RDF via källsortering eller central behandling. Antalet
invånare hushållsavfall används för energiutvinningvars är
5.135.255, dvs 58% landets befolkning. Den utsorteradeav
bränslefraktionen/RDF erhålls från 925.591 invånare l0,5%.

Umeå

Sundsvall

Bollnäs
Mora

Borlänge Aw,
UppsalaKöping

K"" Stockholmrisk.
Bollmora-

Lidköping Linköping
Västervikz

Göteborg

Halmstad

Landskrona
Malmö

Bild Kommuner lämnarhushållsavfallLill förbränningmedcnergiutvinning.som
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invånare varierarMängden hushållsavfall genereras persom
andelGenerellt gällerstarkt från kommun till kommun. störreatt

invånareavfallsmängdlandsbygd mindre avfall. Störst perger
sommarturist-ochoch typiska vinter-och år har storstäderna

gå tillkommuner. Studerar sedan de mängder uppgessomman
hushållsavfallföravfallsförbränning finner medelvärdetattman

miljöfar-batterier, hushållensefter källsortering glas,av papper,
Häri ingår dockavfall kg/person och år.liga etc. 308är en

förmodaindustriavfall varför kanmindre mängd ettattman
270-280uppgå tillhushållsavfall kanriksmedelvärde för enbart

bränslefrak-för utsorteradkg/person och år. Medelvärdet
tion/RDF 119 kg/person och år.är

avfallsförbränning1.4 Miljökrav på

individuellavarje avfallsförbränningsanläggning gällerFör
början påC 4 C. Undermiljökrav och tillstånd se tab. 1 bil

efter larmrapporter1980-talet riktades kritik verksamhetenmot
regeringendioxin-utsläpp. anledning detta ladeMed ettom av

Statens dåvarande Statens Ener-uppdrag på Naturvårdsverk och
förutsättningarna degiverk utreda de energitekniska samtatt

förbränning avfall.utsläppskrav bör gälla vid avsom
står förUtredningen kallades för ENAkort somsom-

ENA-utredningen1986."Energi avfall" presenterades I re-ur -
i praktiken enbartdovisades de så kallade "ENA-kraven", vilka är

vid avfallsför-riktlinjer skulle gällaför de utsläppsvillkor som
debränning i Sverige. Vid denna tidpunkten kraven sträng-var

i världen. Se tab. 1.4 nedan.aste
samtligaomprövningEfter ENA-utredningen skedde en av

Miljöskyddslagen medavfallsförbränningsanläggningar enligt
kunnautsläppsvillkoren.avseende på bland För attannat upp-

samtli-avfallsförbränning harfylla förutsättningarna för fortsatt
modem regler- ochanläggningar med mätut-styr-,utrustatsga

rökgasreningsteknikrustning för driftoptimering avanceradsamt
fastställdaindividuelltför uppfylla för varje anläggningdeatt

följer i "ENA-miljökraven. individuella miljökravenDe stort
villkor.fåttkraven". Många anläggningar har dessutom strängare

Se tab. C
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Tab. 1.4 Utsläppsnivåer riktlinjer för förbränning ENA-ulr 1986

Ämne Halt normalm3 vid Anmärkningper
0°C och 10%C02t.g.

Stoft 20 mg Avsermånadsmedelvärde
Väteklorid HCI 100 -"- —"—
Kolmonoxid CO 100 —"— Temp. i eldstadbör överstiga800 °C
Kvicksilver Hg 0,08 -"- Värdet ska sänkastill 0.03 i takt med att

produktionskontrollåtgärder vidtas
Dioxiner 2,00 ng Avser bef. anläggningar mångavarav

redan hårdarehar krav 2,00än
Dioxiner 0,10 -"- Avser anläggningarnya

Inom finnsEU idag två direktiv för anläggningar för-som
bränner kommunalt avfall. Bestämmelserna täcker både nya
89/369/EEC och befintliga anläggningar 89/429/EEC. De två
direktiven förbränning har implementerats Natur-om genom
vårdsverkets föreskrifter; SNFS 1993:13 MS:68 respektive SNFS
1993:14 MS:69. Tab. C2 och C3 i bil. C visar i sammanfattaden
version kraven i de två svenska föreskrifterna.

1.5 Emissioner till luft och vatten

Avfallsförbränning tillståndspliktigär verksamhet enligt mil-
jöskyddslagen och varje år måste miljörapport verksamhe-en om

till tillsynsmyndighetema.ten Naturvårdsverket har med-avges
delat föreskrifter vilka uppgifter ska redovisas i mil-om som en
jörapport SNFS 1993:1, MS:57 i Allmänna Råd 94:1samt gett
generella rekommendationer hur lagstiftningen kan eller börom
tillämpas. Miljörapporten bör skriven så den enkel ochärattvara
tydlig både för sakkunniga och allmänheten.

Miljörapporten verksamhetsutövaren möjlighetger atten
allmänt redovisa sitt miljöskyddsarbete och de åtgärder som
gjorts för begränsa störningar från verksamheten. miljörap-att I

redovisas bland vilka emissionerporten har släppsannat utsom
under året i form årsmedelvärde. tab.I D 1-3 i bil 4 Dettav re-
dovisas emissioner till luft och från förbränning. Sedanvatten
1986, då ENA-utredningen presenterades, har minskningarstora
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avfallsförbrän-utsläppen skett. I tab. 1.5 visas de utsläppav som
ning upphov till under år.ettger

Tab. 1.5 Utsläpp från förbränning till luft 1985,-91 och -94 RVF

ÄrligtÄmne 1985Enhet utsläpp till luft Minskn. från
1985 1991 1992 1994 till 1992 till 1994

Stoft 45 90%420 40ton
Väteklorid —"— 8 400 410 290 97%
Svaveloxider 76%-"- 3 400 700 820
Kväveoxider 53%-"- 3 400 3 200 1 600
Kvicksilver 97%kg 3 300 170 100
Kadmium 5 15 96%—"— 400 3
Bly 25 99%-"— 000 720 300
Zink 54 97%-"- 000 2 800 1 600
Dioxin TCDD 90 1,7 98%ekv 8gram

Som framgår tabellen har utsläppen från förbränningav
minskat i de flesta fallen med långt 90 % sedan 1985, medöver
undantag för utsläpp 1992 infördessvavel och kväveoxider.av
miljöavgifter på utsläpp kväveoxider vilket lett till viktatt storav
och koncentration läggs på ytterligare minska dessaatt ut-nu
släpp.

1.6 Restprodukter

Vid förbränning avfall i anläggning uppstår två fastaav en
restprodukter lämnar anläggningen flöden.separatasom som
Dessa delas i två olika huvudgrupper:upp

Slagg eller bottenaska i FB-panna består inert och0 en av
eventuellt oförbränt material efter förbränningen
Rökgasreningsprodukt/-aska består flera olika askor0 av som
uppstår vid rökgasreningen. sammansättning och antal fits-
den beror den rökgasreningsutrustning installerad.ärav som

Skillnaden mellan slagg och rökgasreningsprodukt är sam-
mansättningen. Slaggen består fraktioner liknarochstörreav

i sin sammansättning medan rökgasreningsprodukten ärgrus en
finare fraktion liknande aska och stoft. rökgasreningsproduk-I
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finns klorider, oför-högre koncentration tungmetaller,ten en av
bränt kol, kalcium itillsats i rökgasreningen, slaggen.änm.m.
Fördelningen restproduktema från förbränningsprocessen vis-av

i tbell 1.6as

Tab. 1.6 avfallRestprodukter vid förbränning 1 tonav

Restprodukt Mängd förbränt avfalltonper
Bottenslagg 150 250lill kg
Rökgasreningsprodukt 20 till 50 kgeller aska

Under 1994 producerades 386.000 restproduktertonca
från avfallsförbränning. Uppdelat blir det 326.000 slaggtonca
och 60 000 rökgasreningsproduktl-aska. tab. i bil. 4I E Eton
redovisas hur mycket restprodukter uppstår vid respektivesom
anläggning.

slaggenUr kan skrot och olika fraktioner slaggrus sorte-av
Skrotet går till materialåtervinning och slaggruset användsras. -

dock endast på deponiema idag till bygga vallarvägar,att t.ex.-
täcka deponiceller. Overbliven slagg, inte kan användassamt som

på deponin, deponeras/lagras i skick iellerosorterat sorterat
påväntan användas till projekt utanför deponin. Försök ochatt

projekt miljömässigt och materialtekniskt kvalitetssäkra slag-att
pågår inom RVF:s arbetsgrupp Avfallsförbränning.gruset

Rökgasreningsprodukten/-askan förs till slutlig förvaring på
deponin och endast 2-5% den förbrända mängdenutgör ca av
avfall. På deponin behandlas och förvaras askan Askanseparat.

och lättflyktig och stabiliserasär bör på något innan densätttorr
deponeras. Olika former Stabilisering rökgasreningspro-av av
dukten/-askan sker vid anläggningen eller direkt på deponin.
Genom exempelvis inblandning eller slam ifrån denvattenav
våta reningsprocessen tillsammans med överskottet kalksom av-
från rökgasreningen bildar fast produkt kan utlakningen av-
tungmetaller i utsträckning hindras. Varje anläggning harstor
individuella krav på hur restproduktema ska omhand.tas
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Ökade på depone-miljökrav
förbränningföreffekterring -

inne-bl.a.deponier kommerOkade miljökrav på landets att
framtiden kon-och iför driva, sluttäckabära ökade kostnader att
differentieradeochleder till ökadetrollera deponier. Detta mer

lätt-avfall,deponeringsavgifter. Olika strömmar t.ex.av
tvingasavfall, bort ellernedbrytbart brännbartoch rentstyrs av

tilllederbehandlingsaltemativ. Dettaifrån deponiema till andra
framtiden.avfall deponeras iminskade mängderatt

ochmängdavfalletsInverkan på2.1

sammansättning

idag ochdeponering minskar redanMängden avfall till en-
2000/05‘åravfallshanteringligt RVF-utredning svensken om

37%minska medtill deponierberäknas den totala mängden att
deninnebärainom S-årsperiod. räknat skulle detl atttonen

minska med5.530 kton skulledeponerade mängden 1994 ca
beräknas2.020 5-10 år se bilaga. Enligtkton rapportenom

tillavfall960 Mängdenmaterialåtervinningen öka med kton.
ökar med 415 ktonbiologisk behandlingavfallsförbränning och

minskaavfall beräknas270 Totalmängdenkton. genereratresp.
2.020 kton.mängden medmed 375 kton och den deponerade

avfallshanteringensvenskaleder till denDetta sammantaget att
inom 5-10 år.och inriktningkommer ändra karaktäratt

hai framtidenavfallsförbränning kommerAvfall till att en
återvinning, kom-pâ ökadsammansättning. Detta berorannan

avfall förbrännsbehandling. detpostering och biologisk Av som
hushållsavfall,80%i avfallsförbränningsanläggning idag är caen
industriavfall,20%på 10 MJ/kg, ochmed värmevärdeett caca

fördelning mellanMJ/kg.med värmevärde på 15 Dennaett ca
ganskasig inomavfallsslagen troligen ändrakommer att snaren

minskar ochförbränninghushållsavfall tillframtid. Mängden

1 därefter"RVF 95:13,"Svenskavfallshanteringår 2000 ellerRapport straxnr ..
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industriavfall.ersätts Industriavfallet tidigare iav mer storsom
utsträckning har deponerats kommer med ökade miljökravnu
och deponikostnader för materialåtervinning ochatt sorteras ut
energiutvinning. En tänkbar fördelning mellan hushållsavfall och
industriavfa11ti11 förbränning blir 65/35 istället för dagens 80/20.
Se bil. 4 OkadF. andel industriavfall innebär det totala vär-att
mevärdet i avfallet till avfallsförbränning stiger.

Okade miljökrav på deponiema leder bland tillannat att mer
brännbart avfall kommer finnas tillgängligt för ochvämie-att
elproduktion. Okad sortering avfallet brännbartett torrareav ger
material med högre värmevärde. En lättare avfallsfraktionett
med högt värrnevärde det samtidigtgör ekonomiskt intres-mer

lagra och avfallet. Se kapitelsant 5.1.att transportera
Ökad biologisk behandling lättnedbrytbait organisktav av-

fall kan för avfallsförbränningen konkurrent. Dennases som en
avfallsfraktion tillsammans med det övriga avfallet brager en
blandning för förbränning i konventionella förbränningsanlägg-
ningar. Förbränningsanläggningarna idag byggda just förär att
klara denna mix fuktigt och avfall. En minskad andelav torrtav
våtfraktion dock inte baraär till nackdel med den försvinnerutan
också hel del klorider bland skapar problem meden annatsom
korrosion i och i rökgasreningsutrusmingen.pannor

2.2 Dagens och framtidens förbrän-

ningskapacitet

Befintliga 21 anläggningar har tillstånd förbränna 1,92att
2,14’milj. årston. Den tekniska kapaciteten ligger dock på milj.

Enligt RVF:s ökar avfallsmängdenton. till förbränningrapport
år 2000/05 med 415 kton varvid 2,1 milj. då kommer för-ton att
brännas. Dagens tekniska kapacitet skulle alltså räcka för kla-att

de ökade mängdema. Det dockär inte alltid så enkelt för allara
anläggningar avfall. Utökad kapacitet begränsas iatt ta emot mer
vissa regioner den befintliga anläggningens tekniska storlek.av
Kapaciteten kan också begränsas fjärrvärmenätets storlek ellerav

2 Den redovisadetekniskakapaciteten beräknadär genomsnittligdrifttillgänglig-enhet 7500på h/år för alla de 21 anläggningarnamed kapacitet för-atten gemensambränna285 avfall/h.ton
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värmeproduktion.det inte finns för utökadavsättningattav en
bedömer befintlig förbänningskapacitet behöver öka förRVF att

kunna de ökade kvantitetema.att motta
Enligt kapitel 1.3 kan 60% lan-konstatera nästanattman av

dets invånare vidhelt eller delvis får sitt hushållsavfall behandlat
avfallsförbränningsanläggningar. återanvänd-Okad källsortering,
ning, materialåtervinning, avfallsför-biologisk behandling och
bränning innebär i någotdet praktiken inte finns behov attatt av
deponera hushållsavfall i framtiden.

2.3 Behandlingsavgiftens storlek

Ökade miljökrav på deponeringdeponier och minskad
kommer öka deponeringskostnadema. kommer ledaDettaatt att
till prisfördel för olika behandlingsmetoder visavi deponering.en

Det ställs idag på avfall.höga miljökrav förbränning Kravav
på teknik och utsläpp till miljön många olika skäl och harsätts av
oftast något positivt avfallsförbrän-goodwill förgett typen av-
ning verksamhet istället för Självklart kostar mil-tvärtom.som -
jökrav och leder till investeringar, avspeglar sig pådyra vilket
behandlingsavgiftens storlek. Miljökrav på verksamhet kanen ge

renommé och chans till vidareutveckling ochett gott en engage-
för bättre miljö.mang en

Behandlingsavgiftema för avfallsförbränning varierar lika
mycket det finns anläggningar definierar ochhur dessasamtsom
delar in avfallet i olika avfallsfraktioner. finns inte idag tvåDet
identiska anläggningar det storlek, teknik och åldervad gäller
och därav skulle kunna ha jämförliga kostnader. Detta görsom
det svårt jämföra inkomster anläggning fårDeatt taxor m.m.. en

sälja och beror på de avtal har med internvärmeattav man en
eller energidistributör, sig på denvilket också avspeglarextern
behandlingsavgift genomsnittlig behandlingsav-Entar ut.man
gift för hushållsavfall ligger idag mellan 150-300 kr/ton,sorterat

varierar från 0 till 450 kr/ton. industriavfallFör osorteratmen ca
kan siffran stiga till 1000 kr/ton.nästan

Anläggningar fluidiserad avfallmed bädd kräver ärsom
förbehandlat på eller finns olika lös-Här mångasätt.ett annat
ningar; allt ifrån vid anläggningenatt sorterar, magnetav-man
skiljer och mal/krossar avfallet till tjänsten köps, dvsatt att man
betalar för det förbehandlade avfallet ska förbrännas iställetsom
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för behandlingsavgift. Under 1994 det endastatt ta emot en var
iFB-anläggningar köpte förädlat avfallsbränsletre av sex som

RDF’form kr/ton.eller pellets till kostnad 90-580av en av
Behandlingsavgiften ochoftast differentierad påär en sam-

anläggning mellan olika avfallsfraktioner i försök ska-ett attma
incitament till få framför allt industrin bortatt att sortera t.ex.pa

icke brännbart och miljöfarligt material, sådant kan skadasom
utrustningen i anläggningen eller öka utsläppen.

framtida behandlingsavgiftema för avfallsförbrän-De en
ningsanläggning beror i hög utsträckning på ochnyaom

miljökrav tillkommer. Sådana till inves-strängare krav leder nya
teringar hela eller anläggningen. Medelåldern pådelarav av
anläggningarna i Sverige idag relativt hög, 15 år. pågårDetär ca
dock ständig upprustning och modernisering anläggning-en av

bit för bit vilket den tekniska livslängden pågör attarna en an-
läggning ständigt skjuts framåt. Vid fåtal mindre anläggning-ett

står dock inom år införnågra det svåra beslutet attar man av-
veckla verksamheten eller bygga då anläggningen haratt nytt
tjänat ut.

3 RefuseDerivedFuel malt, siktat avfall. Motsvararvikt-ett magnetsepareratsamt
mässigt 60% denursprungligaavfallsmängden.ca av
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effekterProducentansvar -

förbränningför

ochmängdavfalletspåInverkan3.1

sammansättning

påhushållsavfalltillförselminskadidagRedan avnoteras en
blandberorMinskningenavfallsförbränning.till10%ungefär

förpackningaronödigaavfall,mindredetpå attannat genereras
ökad åter-vikt,ochmateriahnängd samtiminskarellerborttas

materialåtervinningökadkompostering och ge-användning, en
ochförpackningarför returpapper.producentansvarnom

påverkasavfallet kommersammansättningen att pro-avav
från hus-förpackningarvadiframföralltducentansvaret, avser

utred-RVF:sEnligtindustrin.ifrånviss månihållen, ävenmen
totaladenberäknas2000/05åravfallshanteringsvenskning om

675ifrånökaproducentansvaretunderlyder attmängden som
räknarAnläggningsägama5-10 år.860 ktontill1994kton om

upptagningsom-hushållsavfall i dagenstillförtmängdenmed att
20%. Dessutomtillmed antasminska pro-råden kommer att upp

innebäraochförpackningarför enreturpapperducentansvaret
avfallsförbrän-tillinflödet10%medminskningytterligare avca

medkunna ersättasbedömsmängdema"förlorade" enning. De
hushållsavfallmängderökadeindustriavfall somandelökad samt

kommunerfrånupptagningsområde, dvs.frånin störreetttas
avfall.sittidag deponerarsom

göroch attförpackningarför returpapperProducentansvaret
sikt och vänne-påminskarhushållsavfall attibrännbartandelen

Å förbrännings-vidsidanandraavfallet sjunker.ivärdet manser
iproducentansvarsavfallets.khur detidagredananläggningarna

fraktioner"rena"Medförbränning.tillökarfraktioner"rena"
föravfalletsortering mate-uppstår viddenhär avrest sommenas

materialåtervinningför vidaresiglämparvilkenrialåtervinning
för.avsättningsmarknadnågonfinnsdeteller som

ganskauppstårfraktioner stora"rena"inkommandeMed
skaavfallsfraktioner"rena"Dessaanläggningarna.vidproblem

mycketförintesåavfallet,övrigadetmed attblandasåterigen
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material med högttorrt vännevärde kommer in i samti-ugnama
digt, för undvika riskenatt CO-halt, ochatt andratemperatur att
emissioner ökar. Inblandningen är mycket viktig och ettger

i hanteringen.extra Detmoment inteär alltid klarar attman av
dettagöra i bunkem, beroende på bunkems utformning och

storlek eller skopomas funktion, tvingas göra det påutan plat-en
utanför med hjälpta ytterligare maskiner och personal. Hante-av

ringen blir därmed svårare och kostsamt. Sammanfattnings-mer
vis innebär producentansvaret för avfallsförbränning:

mindre andel brännbart i det blandade0 avfallet vilket ger
lägre värmevärde
"rena" fraktioner kommer in vilketo högtseparat värme-ger
värde
ojämn bränslekvalité in på grund0 "rena" fraktioner ochattav
övrigt blandat avfall kommer in separat
svår och kostsam extrahantering0 avfallet för blanda inattav
"rena" fraktioner levereras Inblandningen måstesom separat.
ske för ska undvikaatt driftstömingar med risk förman
miljömässiga konsekvenser

Ovanstående punkter ingetutgör tekniskt problem in-men
nebär högre kostnad.en

3.2 Avfallstransporter inom EU

Avfallstransporter till och från EU EG-förordningenstyrs av
övervakning och kontrollom avfall inom,transporter tillav av

och från Europeiska Gemenskapen. Förordningen delar upp
avfallstransportema i två kategorier omfattar avfall för åter-som
vinning och avfall för slutligt omhändertagande. Till förordning-

hör avfallsklassiñceringien en tre grön, gul ochgrupper; en en
röd lista. Klassiñceringen skeren med hänsyn till avfallets farlig-

het. Avfall på den listangröna detär minstär reglerat ochsom
avfall från den röda listan det hårdastär reglerat.som

Transport avfall finns på denav gröna listansom upptaget
och ska återvinnas undantas från desom allra flesta bestämmelser
i förordningen. Denna avfallstransportertyp ska i huvudsakav
endast åtföljas transportdokument.ett Utsorterade fraktionerav
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ochkartongtextil,fast form,plastavfall it pap-papper,av ex
hushållsavfallmedanlistanåterfinns på denpersprodukter gröna

behöriganmälan tillkräverlistan ochhamnar på den gula en
mottagarlandet.myndighet i

olagligintelistanavfall enligt den ärImport gröna urav
små möjligheterSverige har dessutomsvensk synvinkel och att

kalladesåimport. Importinvändningar dennagöra mot typ avav
före-harmaterialåtervinningen i Tysklandifrånsorteringsrester

i förbrän-energiutvinningförkommit pågår fortfarandeoch
för-fåttanläggningar harsvenskaningsanläggningar. Deflesta

Endastsorteringsresten.tyskafrågan förbränna den ettattom
provförbränt det-ochtagit studeratfåtal anläggningar har emot,

ton/år20 000förbränneranläggning idag ochEn tar emotta. ca
för-ochanläggningen. Attledig kapacitet idå har emottaman
imaterialåtervinningenmaterialspill frånbränna importerat ett

anlägg-förfördelaktigtland ekonomiskteuropeiskt ärannat en
bråkdel lan-hantering för endastning. Totalt denna avensvarar

avfallshantering.dets samlade

förpackningsdirektiv och3.3 EU:s

förpackningsförordningsvensk om

energiutvinning

för för-producentansvarden svenska förordningenI om
förpackningsslagrespektivefinns olika kvoterpackningar som

materialåter-och/elleråteranvändninguppnå vad det gällerska
intematerialåtervinning ingårsvenska begreppetvinning. l det

förpack-biologisk behandling. I EU:sellerenergiutvinning
materialutnyttjande ochbegreppningsdirektiv motsvarandeär

biologisk behand-omfattarenergiutvinningdetta utesluter men
förpackningsdirektiv ska:Enligtling. EU:s

förpackningsavfall65% mängdenminst 50% och max avo
återvinning.in församlasförpackningar,exkl. återanvända

energiutvinning"återvinning" inkluderasI EU:s begrepp
förpackningsavfallettotala45% detminst 25% och max av0

biologisk behand-inkluderasmaterialutnyttjas och härska
energiutvinninginteling inom EU, men

materialutnyttjas.förpackningsavfallsslag15% enskildaav0
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Naturvårdsverket föreslog under hösten 1995 ändringar i
den svenska förordningen till följd EU:s förpackningsdirektiv.av
En de föreslagna ändringarna innebär generellt ska minstattav
50% det förpackningsavfallettotala återvinnas inom landet.av
Med återvinning i förslaget materialåtervinning, energiut-avses
vinning och biologisk behandling.
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påver-hurDeponiskatten -

denochkar styr

ochmängdavfallets4.1 Inverkan på
sammansättning

avfallpå detdeponiskatt,Införandet tas ut somsomav en
avfallet tillstyrningvissslutlig deponering innebärgår till aven

idagåtervinning. Redanbehandling, återanvändning ellerannan
enligt RVF-deponering ochavfall tillminskar mängden

depo-2000/05 beräknasavfallshanteringutredningen svenskom
375 ktonberäknas2.020 kton. Vidareneringen minska med

återan-beräknasmindre avfall 2000/05. Dessutomproduceras
3.965 och32% till ktonvändning och återvinning öka med av-

ökad2.100fallsförbränningen med 25% till ktonöka samt en
Se bil. 4 F.totalt 270 kton.biologisk behandling med 150% till

deponiskatteninte på den planeradeAllt beror naturligtvis
ökadeavfallsplanering,samspel kommunernaspå mellanutan ett

producen-deponiskatt, utökatmiljökrav på deponering, tänkten
ökat kretsloppstänkande.ochtansvar ett

avfallsområdet vilkethänder mycket inom störreDet ger en
föräd-hand ochkonkurrens avfall skadet tas omom som

ansvarsfördelningenförändradelas/behandlas i någon fonn. Den
för aktörerharskett producentansvaret öppnat nyasom genom

tilllettkretsloppstänkande harpå marknaden. Ett ökat upp-
ekonomiskaavfallshanteringen därtjänster inomkomsten av nya

sorteringsanlägg-antal privatavinster lockar allt fler. Ett ökat
påningar exempel detta.är ett

redan idagförbränningsanläggningamaPå enmanser
positivtdärförvissa avfallsfraktioner ochminskning man serav

hjälpa tilldeponiskatt. sådan kommerpå En styraattatt nyaen
Framföralltfrån till förbränning.flöden mängder deponioch

tillfraktionen avfalletkommer den brännbara att styrastorrare av
dethand handlarenergiutvinning. förstaförbränning med I om

utsträckning deponeras. Menindustriavfall, idag i ävenstorsom
hushålls-för hämtningutökning upptagningsområdet aven av

aktuellt. Omblidänned kommeravfall och längre atttransporter,
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avfallet bättre idag kommer det löna sig lagraänsorteras att att
och avfall. kan innebäraDettatransportera att returtransporter
kan användas i utsträckning.större

Om deponiskatt införs kommer det sannolikt leda tillatten
"renare" hushållsavfall ökad källsorteringett ettgenom men- -

"smutsigare" industriavfall. Det enklare och mindre kostsamtär
industriavfallet innehåller och frak-att sortera störresom renare

tioner material lättare lämpar sig för materialåtervinningav som
jämfört med hushållsavfallet. innebär "godbitama"Detta i in-att
dustriavfallet plockas och kvar det ursprungliga industriav-ut av
fallet blir den något "smutsigare" delen, fortfarande inne-som
håller mängder brännbart material. Med hög deponiskattstora en
ökar risken för leveranser olika inerta material, betongt.ex.av
och metallskrot, vilket föranleder anläggningarna införaatt en
utökad mottagningskontroll det inkommande avfallet, kapi-av se
tel 4.2. Det positiva med ökad mottagningskontroll är atten an-
läggningarna förutom ökad kontroll får ökade kunskaperäven

avfallsflöden och mängder in till anläggningen.om
Avfallsförbränning efter andelensträvar inertatt mottaget

material minskar. Detta leder till mindre mängder restprodukter
mäste hand och/eller deponeras. För klara dessatassom attom

mottagningskrav behövs utökad mottagningskontrollen av av-
fallet in till anläggningen.

4.2 Behandlingsavgiftens storlek

Mottagningskontrollen inkommande avfall mästeav sanno-
likt öka. För anläggningen olämpligt avfall inert material av-olika slag, inte något tillskott till förbränningsprocessensom ger

kan i utsträckningstörre idag komma till anläggningarnaän på-
grund ekonomiska skäl hos avfallslämnaren. En tänkt depo-av
niskatt kommer läggas ovanpå mottagningsavgift påattsom en
deponier, i sin förväntas stiga i takt med ökade miljökrav,tursom
kan föranleda avfallslämnaren lämna med den delenatt tunga av
avfallet, ofta består inert material, till avfallsförbränningsom av
istället för dcn och köra direktden deponin.att sortera ut

Med sorteringsanläggning för industriavfall och kross-en
ning den utsorterade brännbara fraktionen kan undvikaav man

till förbränningsanläggningen få in för fraktioner,att stora som
kan fastna i eller skada anläggningen och upphov till drift-ge
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och för anläggningen olämpligt material t.ex. inert ellerstopp,
explosivt material, kan vålla skada. Okade mängder inertsom
material in i förbränningsanläggning tillför inte något tillen
förbränningen enbart ökad andel restprodukter iutan ger en
form slagg. försorteringDenna leder till högre behand-av en
lingsavgift för industriavfall. står alltså avfallsläm-Detosorterat

fritt själv sitt avfall eller betalning låta nå-att sortera motnaren
utföra det arbetet.gon annan

De uppstår vid sorteringsanläggning ochrester som en som
inte vidare kan materialåtervinnas eller förbrännas måste skickas
till deponering. För dessa och rökgasreningsproduktemarester

går till deponering kommer den tänkta deponiskatten attsom
innebära ökad kostnad för förbränning. belastningExtra storen
blir det inte kan finna avsättning för det utsorteradeom man
slaggruset till exempelvis och vallbyggnad.väg-

införandeEtt deponiskatt kommer på ellerett annatav en
sätt även märkas på de olika behandlingsavgiftema idagatt som

för förbränning, kompostering och biologisk behandling.tas ut
Slutlig mängd restprodukt måste gå till slutlig förvaring påsom

deponi olika för olika avfallsfraktionerär och genomsnitt-etten
ligt värde för varje avfallsfraktion kan fram för beräknatas att
hur andel deponiskatten ska vid behandling.stor tas utav som

Priskonkurrensen från mindre "billiga" deponier kommer att
jämnas införandetvid deponiskatt och ochut strängareav en
enhetliga miljökrav på deponering. Den planerade deponiskatten
har fått många kommuner sig efter andra alternativ föratt se om
det avfall i deras kommun. Avfallsförbrännings-som genereras
anläggningarna märker redan idag ökad efterfråganav en av
deras tjänster från kommuner idag deponerar sitt avfall tillsom

låg kostnad. Med ökade kostnader och ökade miljökrav fören
deponering kommunerna till ökad källsorteringuppmuntras en
vilket avfallsförbränningsanläggningama då mindre inertgynnar
material kommer till förbränningen.

4.3 Förbränningskapacitet och lagring

De flesta landets avfallsförbränningsanläggningar kanav
inte köra full drift under sommarmånaderna, då vännebehovet är
litet. andra sidan saknas tillräckligt med avfall under den kalla-

vintersäsongen. Lagring avfall, i bland balar, harre annatav un-
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anläggningar i samband medder de åren fleraprovatssenaste av
underhållsstopp.drift- och Dettasommaruppehåll, planerade

vilketavfall måste deponeras,för minska mängdengörs att som
föravfallet lagrasinnebär kostnad i sig, samtidigt kan attsomen

i anlägg-utnyttja tillgängliga kapacitetenpå så bättre densätt
avfallet.ningen maximera energiutnyttjandetoch ur

100-200 kr/ton,tal mellanBalning avfall kostar i rundaav
investerings-ellerberoende på räknar. hyrahur Förutom avman

inköpkostnader förkostnader i balningsmaskinen tillkommer av
balama innan deplast, hantering sönderdelningochtransport, av

på hurdirekt avgörandeförbrärms. Mängden avfall balas ärsom
ökar dockbalat avfall. deponiskattkostnaden blir Enstor tonper

den-möjligheten avfallsförbränningsanläggningamaför att ta ut
deponi-balning innebärkostnaden attextra genomna som -

På såkostnadsfördel deponering.skatten skapar sättgentemoten
utnyttjakan avfallsförbränningsanläggningama planera och an-

läggningen avfallet optimalt.och
avfall,positiv effekt lagringEn genom exem-annan av av

på enkeltpelvis balning, kan förflytta avfallet sätt,är ettatt man
medSpeciellt ifrånmed tåg och olika ortert.ex. returtransporter.

avfall i regio-intensiva turistsäsonger, då mycketextra genereras
pen-kan det lönsamt och lämpligt under kortareatt ennen, vara

hjälp mobil anläggning ochod "paketera" avfallet med av en
avfalls-sedan direkt då behov uppstår hosvidare ellertransport

förbränningsanläggningen. avfallDen gärnatypen som upp-av
står innehåller oftast,vid dessa under turistsäsongorter genom en

engångsartiklar och förpackningar, hög-ökad användning enav
material. Balning och producen-andel brännbart transportre av

materialåter-tansvarsavfall förpackningar lämpar sig försom
också löna sigvinning ifrån dessa skulle förmodligenorter un-

der den ofta korta och avfallsintensiva turistperioden.
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effekti-Energiutnyttjande -

utvecklingochvitet

förbränningvidavfallEnergi5.1 ur

avfallsförbränningavfalletEnergiutvinning gergenomur
jämförtavfallet,ienergi finnsdenutnyttjandetdet högsta somav

Hushållsavfall haravfall.behandlingsmetoder förmed alla andra
värmevärdeindustriavfalletMJ/kg ochpå 10vännevärde ettett ca

på 15 MJ/kg.ca
avfallsförbrännings-möjligt föravfallet detLagring görav

värmeproduk-planeradärigenomlagra ochanläggningarna att
utnyttjan-bättrepå värmebehovet. Dettationen beroende ettger

undvika deponerakanavfalletde energin i attatt mangenomav
undereffekteller kyla bortviss periodavfallet under varmareen

tvingad tillkontraktenligtperioder är emotatt tat.ex.manom
och behandla avfallet.

jämnare bräns-exempelvis balningLagring ger engenom
Fukt-balen.jämnt i helafördelar siglekvalité fuktenattgenom

ochväderlagringheller underpåverkas intehalten i balen av
undermaterial lagrasBalat kanden skyddar.vind då plasten runt

förstörsi avfalletenergivärdetlånga perioder utan att p.g.a. av
material kanBalatmiljö infinner sig i balen.den anaeroba som

betydelsenminskarvilketolikaskickas med returtransportert.ex.
transportarbetet.av

50%blandat avfallenergivärdet imedOm räknar attman
12,5 MJ/kg ochindustriavfallhushållsavfall och 50% är att me-

43,1miljöklass 1-3diesel ärdelenergivärdet i miljöklassad
påräkneexempelföljandeMJ/kg kan transportav-sätta uppman

Se tab.storlek. 5.1.ståndets betydelse och lastens
avfallföråtgårAndelen energi ett tontransporteraattsom
detexempel, visarovanstående statueradelastbil, enligtmed att ur

utökatavfall frånenergisynpunkt lönsamtär etttransporteraatt
energiutvinning.avfallsförbränning förupptagningsomräde till

in-källsorterat ochhushållsavfalletblirMest lönsamt det ärom
och inertdustriavfallet så inte transport vattensorterat att ma-av

transportmedeloch"rätt"terial sker i onödan. Val transportav
miljömässiga vinster.ävenger
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Tab. 5.1 Transportavstånd och last i relation till avfallets energivärde

FORDONSTYP Avfallslasten Energi i förbrukad diesel Andel
12,5Avfall MJ/kg och energinnehåll vid olika transponvstând trpt

diesel 41,3 MJ liter MJ 5020 km km 100 km emergiper

Lätt lastbil 4,7 58 750 79 0,13%ton
-"— 58 750 0,35%204
-"— 58 750 0,67%392
Tung lastbil 14 175 000 181 0,10%ton
—"— 175 000 427 0,24%
-"- 175 000 836 0,48%
Tung lastbil släp 32 400 000 552 0,14%ton0
-"— 400 000 1 158 0,29%
-"- 400 000 2552 0,56%

Källa; ReforskFOU 126,maj -95. "Transportersmiljöpåverkani livscykelperspektiv".ett

Avfallsförbränning miljömässigt braär metod utnyttjaatten
energin i avfallet. Inte dagens eller morgondagens modernaens
anläggningar kan trolla bort de föroreningar finns i avfalletsom

fungerar enligt principen: "det kommer in kommer ut",utan som
med undantag för dioxiner kan reduceras i väl fungeran-som en
de förbränningsprocess. Den fördelen förbränningmed ärstora
dock möjligheten "sortera" de emissioner och tungmetal-att upp
ler avfall bär med in i anläggningen på kontrollerat sätt.ettsom

Avfallsförbränning i Sverige har idag rollen be-att vara en
tydelsefull värmeproducent till det lokala fjärrvännenätet samti-
digt den spelar viktig roll i avfallshanteringen, attsom en genom
behandla avfall på miljömässigt riktigt Samtidigtsätt. ersätterett
avfallsförbränningen andra bränslen, skulle använtssom annars
för producerat mängd eller el.värmeatt samma

5.2 Energi avfall vid andra fastbrän-ur

slepannor

Renare avfallsfraktioncr från industrin går redan till för-nu
bränning i andra avfallsförbränningsanläggningarna.änpannor
Mängden avfall förbränns på detta kommer sannoliktsätt attsom
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öka med införandet miljökrav pådeponiskatt och ökadeenav
deponiema. positiva utnyttja fastbränslepannorDet med andraatt
för energiutvinning energin iavfallet kan tillvarataär attur man
avfallet istället för deponera det då detta på grundatt avannars,
geografiska och ekonomiska skäl, varit nödvändigt.

Spill från sortering vid materialåtervinning skulle eventuellt
också kunna förbrännas i konventionella fastbränslepannor.
"Renheten" i dessa avfallsfraktioner efter-svår kvalitetssäkraär att

inte kan kontrollera vad slängs vid varje tillfälle.som man som
avfallsfraktioner,Dessa kan utnyttjas i fastbränslepan-andrasom

bör så intede försämrar utsläppen från anlägg-attnor, vara rena
ningen. kvalitetssäkringDenna olika avfallsfraktioner svårtärav

och leva till i varje tillfälle. betyder miljökra-göra Detatt attupp
ska likvärdiga avfallsförbränningpå och andra fast-ven vara

bränslepannor. Om miljökraven högre för avfallsförbrän-sätts
ning för andra fastbränslepannorän leder det till snedvridenen
konkurrenssituation och miljö. En konsekvens kan blisämre att
speciellt mindre avfallsförbränningsanläggningar tvingas lägga
ned sin verksamhet på grund ekonomiska skäl.av

5.3 Elproduktion vid förbränning

Frågan ökad elproduktion vid avfallsförbränning hängerom
intimt ihop med marknadspriset på el. Idag det inte ekono-är
miskt försvarbart bygga äldre enbart för byggaatt attom pannor
in elproduktion. troligtMer detta sker vidär störreatt en om-
byggnad eller vid nybyggnation. Nya anläggningar i Sverige
kommer med sannolikhet försesstörsta med gasturbin föratt
elproduktion, storleken på anläggningen.oavsett

Elproduktion i gaskombianläggning kräver viss storlek på
finnsDet tekniska lösningar för bättre utnyttjaattpannan. nya

energin i avfallet vid elproduktion. sådanEn lösning termiskär
förgasning avfallet, skulle betydligt högre elutbyteettav som ge

dagens konventionellaän lösningar. Denna teknik både dyrär
och oprövad. En negativ aspekt restproduktema,är attannan
slagg och aska, förmodligen måste deponeras i sin helhet.

En ökad elproduktion skulle dock positivt för avfalls-vara
förbränningen behandlingsmetod, dvs ytterligare good-som ge
will eller "pluspoäng" då den tjänar många syften samtidigt och

detta pågör miljömässigt riktigt sätt.ett
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4 förbränmngsanläggmngarA Fakta om

Förbränningsanläggningar 1995 Källa RVF.Tab. A1

KapacitetAvfalls- Driftstart Effekt iUgnsfabrikat Fabrikat och
årtal i MWh i ton/hanläggning förbränningstyp

2x2,91980 2x7Avesta Bruun Sörensen D:0 vipprost-
10Bollnäs 1983 4Generator D:0 fluid bed-

51981 18Borlänge K+K Ofenb,Götav Kohlswa rost-
2,5Kablitz 1984 10Drefviken Roll rostvon -

7+197 12 2x4Eksjö Generator Bubblandefluid bed 9
31972 33 1Göteborg Roll D:0 rostvon -

58 22-"- 1994- - - -
5 21995 8 2- - - - - -

2x5Halmstad Martin/Generator Martin 1984 2x1 1rost-
586 12Karlskoga K+K Ofenbau Kohlswa 19rost-

7 7Karlstad 1986 1K+K Ofenbau Kohlswa rost-
1985 5 2,2Kiruna Vølund D:0 rost-

2x5Köping Kockum LandsverzkBruzaholm 1972 2x12rost-
Landskrona Generator Bubblandefluid bed 983 1 21 ,5 5 2x6Lidköping Generator/KE fluid bed 198 2x 1Bubblande

17 7Linköping Roll D:0 1982rostvon -
9 2-"- 1983 f 1- - - -

i9 121984- - - - - -
2x30 2x 12,6Malmö Martin-Wagner Biro Martin snedrost 1973-

6,51981 3,2Mora Bruun Sörensen D:0 rost-
11969 30 1Stockholm VKW D:0 rost-

1959 30 l 1- - - - - -
151985 40Martin/Wehrle- - - - 0 8fluid be 1984 2Sundsvall Götaverken Cirkulerande

1970 2x10 2x4Umeå Roll D:0 rostvon -
1985 818Götaverken K+K Ofenbau rost-- -

533 11983Uppsala Widmer Ernst D:0 planrost-
1965 5 3-"- Vølund D:0 snedrost-Sörensen 51971 3-"- Bruun D:0 snednost-

101982 22Widmer Ernst D:0 planrost-- -
2x31983 2x 10Västervik Generator Bubblandefluid bed
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4 A Fakta förbränmngsanlaggnlngarom

Tab. A2. Installerad rökgasreningstelutik, 1994 Källa: RVF

Avfallsan- Stoftavskiljning Rökgaskondense- Torr Anmärkningre--
läggning 2 leverantör ring leverantör ning lev l- -

2Avesta El/slangfilt Fläkt Fläkt Fläkt- -
Bollnäs l Slangfilt Ind.filter Kalk i FB- - -
Borlänge l Elfilter Ind.filter Fagersta- - -
Drefviken llslangfilter Fläkt Fläkt Aktivt kol- -Eksjö l Slangfilt Ind. AB Andeze FB- - NOx/RGÅ/SNCRGöteborg 1 Elfilter Fläkt Götaverkenmiljö- -
-"- l Elfilt Rohter/Muhl —"— —"-- -
." 1 - - ..
Halmstad2 Elfilter Fläkt Andeze/Fagersta NOx/SNCR- -
Karlskoga l Elfilter Fläkt Fläkt Aktivt kol- -
Karlstad 1 Slangfilter Fläkt Fläkt- - -
Kiruna 2 Elñlt FL Smidt Götaverkenmiljö l i för avftagetugn- -
Köping l Slangfilter Fläkt Fläkt- - -—"—1 Elfilt BahcoLurgi- - - -
Landskr l Slangñlt Ind.ñlter Fabri Pul Kalk i FB- -
Lidköp 2 Slangñlt Ind.filler filterKalk- — - NOx/RGÅ/SNCRLinköp 3 Slangfilter Fläkt Fläkt- -
Malmö 2 Slangfilter Fläkt Fläkt NOx/SNCR- -
Mora l Slangfilter Fläkt Fläkt Aktivt kol- -
Stockholm 2 Slangfilter Fläkt Fläkt NOx/SNCR- - NOxIRGÅ/SNCR—"—1 —"— —"—.
Sundsvall 1 El/slangfilt Fläkt Fläkt NOx/SNCR/kalk i Fl- - NOx/RGÅUmeå21 Slangfilter Fläkt Fläkt- -
" 1 " "
Uppsala 2 Elfilt Res Cotrell Fagersta Fläkt NOx/SNCR/Rotami-
-"- 2 Elfilter Fläkt-
Västervik 1 Slangfilter Fläkt NOx/Fläkt/kalk i FB-
1 Rgå Rökgasáterföring;Sncr selektivickekatalytiskreaktion
2 Antalugnslinjerpåvarjeanläggning inomklämmeranges
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4 energiproduktionB Tillförd ochmängd

Tab.B Tillfört avfall energi 1994 Källa RVFutvunnenresp.

Avfallsan- Tillförd Energiprodi MWhmängdavfall olika slagi 1994tonav
Övrigtläggning Hushåll Värme ElIndustri Ind flis RDF

Avesta 237 350 9540 4 910 900
Bollnäs 605 46 04314 2 828
Borlänge 9591 3 180 5 109 673 593 634 9016 3
Drefvikcn 659681 4912
Eksjö 5 254450 000 102
Göteborg 53 353 53 656211 827 920 9 731 170
Halmstad 2 33 400 185 530 18514 210 2 20 118 423
Karlskoga 34 682 2 885 82 632
Karlstad 3 28 100 14 900 2 300 2 300 12 119 333
Kiruna 3254 11 231 3 406 2 966 33 7441
Köping 14221 13 797 220 82 628
Landskrona 524 15 5053-
Lidköping 20 832 5 34 770 39 600--
Linköping 140 000 38 898 452 400314 9 - -
Malmö 170 548132 71 393 772
Mora 021 925 41 19518
Stockholm 564 591 58223 443 26 498 908
Sundsvall 577 58 0006 117 14
Umeå 6 79 316 8 091 644 205 8001
Uppsala 855 5943 196 38 522 999 000
Västervik 18010 687 3 616 41

Övrigt Övrigt Övrigt1 lrällis. 2 privatgrovavfall.3 riskavfall.
Övrigt4 Industri 5 Ingår hushåll.6övrigt stycketorv. iretur-pappersamt returpapper
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4 C Miljökrav och föreskrifter SNSF

Tab. C1 Miljökrav utsläpp till luft-
Avfallsan- Tillstånd Avfall Temp Mg/nonn.m3 0°C 10%CO2

Årläggning Myndigh ton/år °C CO Stoft
Avesta Konc nä 1994 50 000 900 100 20 1
Bollnäs Länstyr 1991 20 000 80O 200 13 20 1
Borlänge —"— 1990 10 000 100 20 2
Drefviken —"— 1991 12 000 80O 500 4 20
Eksjö -"- 1993 20 000 -"- 100 150
Göteborg Regering 1992 400 000 —"— 100 7,4 10 1
—"— —"— 200 8 20 5
Halmstad Konc 1987,-93nä 90 000 -"- 100 7,16 20 1
Karlskoga —"— 34 000 -"- 100 20
Karlstad -"— 1987,-92 50 000 —"— 20 1
Kiruna Länstyr 1990 20 000 -"- 100 20 1
Köping Konc 1990nä 48 000 -"- 20
Landskrona Länstyr 1994 8 000 -"— 200 20
Lidköping -"- 1995 20 000 —"— 100 7 20 7
Linköping Konc 1992nä 200 000 -"- 100 20
Malmö —"— 1986 230 000 -"- 150 25
Mora -"- 1992 23 000 -"- 100 8 20 7
Stockholm -"- 1987 250 000 —"—- 150 20 18
Sundsvall -"- 1990 40 000 -"- 100 20
Södertälje -"- 1994 ind.avfa11 90 14 20
—"— 180 15
Umeå -"- 1989,-93 120 000 80O 300 8 20 l
Uppsala -"- 1989,-94 257 200 —"— 100 4,7 10 1
Västervik —"— 1990 25 000 -"- 20 l
l Mánadsmedelvârde/riktvärde.ZJRiktVärdevidbesiktning.3 Besiktningsvärde.4 Timmedelvä

Årsmedelvärde/gräxisvärde.5 6 Provriktvärde.7 Riktvârde.8 Fyrapåvarandraföljande15u
medelvärden/grânsvärde.9 Målsäun 10 Målsättngamla 11 Gällerfrån1995.nyaugnar. ugnar.
12 Från19940,1ng/m3.13 Provvillkor 1998.14 90mg/MJdygnsmedelvärde/riktvärde.Lom
15 180mg/MJtimmedelvérde/riktviirde.16 15min.medelvärde.17 Värdenfastställs1996.
18 Månadsmedelvärde/gränsvärde.
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SNSFföreskrifterochMiljökrav4 C

på Cfortsättningtill luft,utsläppMiljökravC1.Tab. -
m 10%C020°C,normali annatTillåtet utsläppAvfallsan- angesLg., ommg pet

ÖvrigtHgNOxSO;HF ngläggning HCl TCDD
22,000,03 11 l100 lAvesta

2,00 30,08 3100 lBollnäs
2,00 220,08100 1Borlänge
0,050,08400100Drefviken

22,000,08 2400 25 Pb0.5021 lEksjö 100
Cd0,1722—"—

0,50 670,0320 1Göteborg :ng/w10 100
50 5-"- 9 soung/MI

2,00 2,62,6:5 0,08300100 lHalmstad
0,100,03100Karlskoga ing/MJzoo
0,03 20,08 21100Karlstad

77 2,000,08100 7Kiruna
2,000,08100Köping
0,30Landskrona 80 4
0,50 70,08 77Lidköping 100 150Ing/W

77 0,300,08100 lLinköping
150Malmö 0,25 :vfgl

0,10 770,03lMora 100
33 0,100,03 518Stockholm 100 18 NH,ll45 mg/MJ

2,00l6,60,081Sundsvall 100
NRJ..NH3,Södertälje :ng/MI15mgS/MJso
17N20-"-

22 0,100,03200 l100 1Umeå
0,10 20,03 2 551 NH3Uppsala 100 100:ng/MJsorugs/MJ

67 2,000,085 7100 1Västervik
Tirnmedelvâ4Besiktningsvirde.3vidbesiktning.MånadsmedeIvlrde/riktvârde.2Riklvlrdel

15Årsmedelvârde/gransvirde. följandevarandra8 Fyrapå7 Riktvirde.6 riktvärde.5 Prov. r
1995frånll Gällergamla10 Målslun.9 Mfllsltxn.medelvarden/grinsvärde. ugnar.ugnar.nya

dygnsmed/grinsv.90mg/MJdygmedelv. 14199813 Prov.villkor12 Pr 19940,1ng/m3. torn
1996.fastställs17 Värden15min.medelvärde.1615 mg/MJtimmedelvarde/riktvirde.180

MAnadsmedelvârde/gransvlrde.18
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i deinnehålletversionsammanfattadvisariC3Tab. C2 och
EG-frånavfallsförbränning översattaförföreskrifternasvenska

tillnormaliseradetabellernai är1989. Värdenadirektiven mg
nm’ 9% C0,.eller11% O2vidper

utsläppFöreskriftkortversionMS:681993:13SNFSC2.Tab. om
avfallkommunaltförbränningföranläggningluft fråntill av

ton/h.6nominell kapmed940101 ochföretillståndmed

mg/nm’ ungskapaciteten9% CO; vidvidÄmne iMaxvärde tg
timme1 6timme1 ton perton per -

100600Stoft totalt
100100 timmedelvKolmonoxid C0 ochriklvdygrmncdelvriktv och-

alla,skemätningar ska ugnstemperaturKontinuerliga av
skamätningarPeriodiskaton/h.O, 2 lCO, ellerstoft, CO och

planeratVidton/h.O, lCO, ellerCO och ettstoft,ske av
faststäl-tillsynsmyndighetenskareningsutrustningenidriftstopp

utsläppskoncentrationenvilkentidsperiod underlängstala den
drif-fåromständigheteringaUnderriktvärdena.får överskrida

16 timmar.längrefortsätta änten
driftför-vid angivnafârârdrifttiden undertotalaDen ett
i någotfår inteStofthalten200 timmar.överstigahällanden

mg/nm’ tidsperioder.under dessa600överskridafall
°C under850minstskaFörbränningstemperaturen vara

gällerkrav0,.6% Dettaminstsekunder vidminst 2 närvaro av
visaskanTCDD-ekvivalentenanläggningarbefintligainte om

förhållandennivåer vidligga vid ovan.somsamma
anläggningarna1995 skulledecember1Senast den upp-

CO-kravenklaraFB-teknik skaAnläggningar medfylla kraven.
1998.decemberlsenast
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Tab. C3. SNFS 1993:14 MS:69 kortversion Föreskrift utsläppom
till luft från anläggning för förbränning kommunalt avfallav

fått tillstånd före 940101 och anläggning nominellmedsom
kapacitet 6 ton/h fått2 tillstånd före 940101.som

Ämne mg/nmMaxvärdei vid 9% CO; vid ungskapaciteten
l Lim 1-3 timton 3 timtonper tonper per

Stoft totalt 200 100 30
Metall Pb, Cr, Cu och Mn 5 5-Metall Ni och As l 1-Metall Cd och Hg 0,2 0,2-Väteklorid HCI 250 100 50-
Fluorväte HF 4 2- -Kolmonoxid CO 100 100 100-

Kontinuerliga mätningar ska ske stoft,ugnstemperatur,av
HCl, CO och O, eller C0,. Periodisk mätning ska ske HF ochav
tungmetaller. Vid planerat driftstopp iett reningsutrustningen,
ska tillsynsmyndigheten fastställa den längsta tidsperiod under
vilken utsläppskoncentrationema får överskrida riktvärdena.
Under inga omständigheter får driften fortsätta längre 8 tim-än
mar.

Den totala drifttiden under år får vid angivna driftför-ett
hållanden inte överstiga 96 timmar. Stofthalten får inte i något
fall m3överskrida 600 mg/n under dessa tidsperioder.

Förbränningstemperaturen ska minst 850 °C undervara
minst 2 sek vid närvaro minst 6% O2. Detta krav gäller inte förav
befintliga anläggningar TCDD-ekvivalenten kan visas liggaom
vid nivåer vid förhållandensamma Nya anläggningarsom ovan.
ska försedda med stödoljebrännare.vara

Befintliga anläggningar ska uppfylla kraven 1 de-senast
cember 1996. Nya anläggningar krav gäller vidavser som ny-
byggnation anläggningar och befintliga kravav sättsavser som
för anläggningar byggda.ärsom
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avfallsförbränning4 Emissioner frånD

1994miljörapporterTab. Emission till luft enligtD 1

m i ngC02 dioxin ochklorbensenAvfallsan- Emission normal 0°C,10%i t.g.,mgper
KlorbensenS0. NO, Dioxinläggning CO Stoft HCI HF

58 0,180288Avesta 20 11 14
293 0,071Bollnäs 213 2 9 1 30

2.0005 110 180Borlänge 108 39 0,1
35 270Drefviken S00-1000 1

350 0,800Eksjö 246 1 3,3
5 1535 0,2 45 5 5 188Göteborg 88 7 18

153 157 0,600Halmstad 80 18 12
113 0,011Karlskoga 114 1 16

648266 0,020Karlstad 116 2,6 77 61
17595 48Kiruna 7 6
350Köping 273 57 1,0 2461,3
145Landskrona 175 12 60 4,0 22

2423 0,014Lidköping 2083 2 3 42 3
4 2 4Linköping 71 534 103 0,373 3 4 3 3 0,14

800124 0,010Malmö 134 2.2 82 204
0,007Mora 23 20931 1

120 0,1Stockholm 3 34 26
7800 4Sundsvall 25 0,184 3 1233 0,3 43 8 3 42 3 14

152 0,0325Umeå 82 28 0,32 336l
0.0250-"- 58 115 2993 39 0,14
0,0005 350Uppsala 19631 0,4 2 0,1 12

Västervik 588188 1 63 0,1
Årsmedelvärden 51 1991till 1988.3 4 Periodiskbesiktning.Dessa1992ingenmätning.2 Uppgiftfrån

värdenbaseraskom. Under del by-pass inkopplingarmätning1994. åretharanläggningenkörts ien p.g.a
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4 D Emissioner från avfallsförbränning

Tab. D 2 Emission till luft enligt miljörapporter 1994

Avfallsan- mEmissioni normal 0°C,10%C02Lg.,pgper
Övrigtläggning Hg Pb Cd Zn Cr Ni Cu

Avesta 0,36 22 0,16 62
Bollnäs 1,2 5,1 0,095 4,09 0,64 6,6 60Al
Borlänge 4,8 1360 59
Drefviken 2,0
Eksjö 1
Göteborg 11 4 194 3,2 4 324 0.2 4 0,1 41 3 4
Halmstad 2,0 120 3
Karlskoga 0,93
Karlstad 41 14 41 2 4 41 3 4 14
Kiruna 74
Köping 41 1,26 0,04 4,00 1 1,00 1 1,2Mn
Landskrona 5
Lidköping 30 4
Linköping 26 4 5 4 0.2 4 234 7,4 4 4,4 4 28,74
Malmö 3,9 3,8 0,46 13,3
Mora 1,0 64 1 63
Stockholm 0,1-6 0,2-6,2 0,l-1 0,1-19 0,5-3,6 0,1-3,9 0,2-5,1
Sundsvall 16
Umeå 0,9 3.3 0,16 9,8 1,43
-"- 0,7 51 5,50 79 0,01
Uppsala 6 3,4 0,01 l 1,4 0,6 2,3 0,90NHu
Västervik 26 1

Tab. D3. Emission till från förbränning enl miljörapporter 1994vatten

Ämne Enhet Emissiontill frånolika avfallsfdrbränningsanläggningarvallen
Avesta Borlänge Eksjö Göteb Halmst Kiruna Uppsala

Klorid g/l gram/l 7,19 0,6 5,17 6000
Sulfa mg/l mgram/l 961 3580,02 210 60
Hg p.gram/1 2 42,2 0,7 0,1 1,1 0,26 3,0
Pb -"- 325,63 8 1 1,0 40 15
Cd -"- 0,1 43,9 0,4 2,54,9 2,2 2,9
Cr -—"- 45 21,8 5 2,4 1,0 4,4 6,6
Ni -"- 2 48.7 10 3,1 22 4,1 17,Zn -"- 12 2780 5 7,1 325230 76
C0 -"- 1.9 5 3,4 5 5 5
Ou —"- 32,3 4,1 10000
Dioxiner ngram/l 0,1 0,05 0,0045
As ;Lgram/l 1
NH. mgram/l 19,5
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förbränningfrånRestprodukter4 E

RVFKälla:1994förbränningfrånRestprodukterTab. E.

Rökgasreningsproduklellerbotten-SlaggFörbrärmings-
årielleraska tonperåraskaianläggning tonper

04014706Avesta
flygaskainklusive2 300Bollnäs

6745 289Borlänge 205558lBollmora
000l250Eksjö
387956426Göteborg

20213Halmstad
2081askaslaggochtorr5 636Karlskoga
6351askaochvat slagg5147-"- 271211 123Karlstad
40017601Kiruna

1 1817 307Köping
1701Landskrona

50033 600Lidköping
5 00039 372Linköping

470445 751Malmö
2745033Mora

1542853 143Stockholm
80110351Sundsvall
238347918Umeå

5 11227044Uppsala
2 1312 046Västervik
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4 F Avfallsläget 1994-2000/05 enl RVF 95:13

I tabell F visas den avfallssituation bedöms bli aktuellsom
5-10 år i jämförelse med situationen 1994.om

Tab. F Avfallssituationen 1994 och 2000/05 i kton

Aten/Bioi Depo TotalAVFALLSSLAG Prod Ovr Total För- Total
återv återv % beh brän nering behansv mängdg:

b ca+b c/h d f d+e+f hc+ga e
18% 380 725HushavF1994 460 120 580 60 1285 1 2 3 305

—"— 2000/05 585 180 765 25% 150 1 345 800 2952 3 060
Parkavfall 1994 70 70 27% 110 80 190 260
—"—-2000/05 100 100 43% 135 135 235
Bygg/nvn avf -94 20 200 220 18% 120 895 015l 2351
-"- 2000/05 30 320 350 25% 275 770 1 045 1 395
Askor 1994 160 160 19% 670 670 830
-"- 2000/05 390 390 47% 440 440 830
Avloppsslam -94 435 435 40% 655 655 1 090
-"- 2000/05 645 645 65% 65 280 345 990
Industriaslam -94 kändamängder 185 185 185
-"- 2000/05 kändamängder 15 105 120 120
Industriavfall -94 195 1 345 l 540 46% 250 570l l 820 3 360
-"- 2000/05 245 1 470 1 715 54% 450 1 015 1 465 3 180
Specavf 1994 kändamängder 10 30 95 135 135
-"- 2000/05 kändamängder 85 30 100 215 215

29% 530 39510SUMMA 1994 675 2 330 3 005 180 1 685 5 7 400
SUMMA 2000 860 3 105 3 965 40% 450 2 100 3 510 6 060 10 025
FÖRÄNDRKTON; :270 0202-1335:185 775 960 415 -2 .375

Källa Renhållningsverksföreningens 95:13rapport

Hela avfallsmängden minskar avfallssnål konsumtiongenom
och produktion, hemkompostering, slamavvattning med 375mm-4%.Återvinningenkton ökar med 960 kton +32% 535varav
kton slam, askor och träHis, 185 kton tidningar, glas, däckren
och förpackningar med producentansvar 350 kton övrigasamt
material. Avfall måste slutligt omhändertas minskarsom med
totalt 1.335 kt -l8%. Mängden deponerat avfall minskar med
2.020 kton -37%. Biologisk behandling ökar med 270 kton
+l50% 75 kton förorenadeär jordmassor.varav Avfallsför-
bränning ökar med 415 kton +25 %.
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DEPONISKATTEUTREDNINGEN

FÖR GLESBYGD AVSVERIGESKONSEKVENSANALYS
ÖKADE SAMTDEPONERING AV AVFALLKRAV VID

FÖRINFÖRANDE ANALYSAVFALLSSKATT-AV
LULEÅ KOMMUNERPAJALAOCHARVIDSJAUR,

Umeå 1996-01-1716495037
GBM
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Förord

Deponiskatteutredningen har regeringens uppdrag utarbeta förslag tillatt ett
beskattning avfall deponeras.Enligt kommittédirektivet Dirav som
1995:37 syftar skatten till minska mängden avfall till deponering,att
Utredaren skall allsidigt utreda konsekvensernaäven inför sådanattav en
skatt och redovisa resultatet sitt arbete den 31 1996.senastav mars

Naturvårdsverket har regeringens uppdrag föreslå målkvantitativa ochatt
åtgärder for förbättrad avfallshantering bygger avfalletsen som
egenskaper. Uppdraget skall redovisas till regeringen i augusti 1996.

Naturvårdsverket har i externremissutgåva till allmänna råd "Deponeringen
avfall" föreslagnaEU:s deponeringsdirektivav anpassat till svenska

förhållanden.

Konsekvenserna deponiskatt och förändrade krav vid deponeringav en av
avfall skall analyserasför glesbygdenmed avseende miljöeffekter och
ekonomi för avfallslämnare, kommuner, övriga aktörer och samhället som
helhet. Deponiskatteutredningen har Umeå,VBB Viak, i uppdraggett att
utarbeta konsekvensanalysfor Arvidsjaurs, Luleå och Pajalakommuner.en

Kontaktpersoner kommunerna har varit;

Bernt Normark Arvidsjaur kommun
Göran Gabrielsson Luleå kommun
Niklas Kihlangi Pajala kommun

Dessahar förtjänstfullt bidragitett med datasätt varit nödvändiga försom
projektets genomförande.

Faktainsamlingen har gjorts Hans Bergman, vid företagets Luleåkontor.av
Peter Törnkvist, Trafik och Miljö i Norr AB, Umeå, har tillsammmans med
medarbetare för för beräkning trañkarbetetsvarat och dessemissionerav

medverkat isamt sammanställningoch värdering ekonomiskaav
konsekvenser,

VBB Viak AB
Umeåkontoret

v7 "då".// g#

Bergströmöran
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SidInnehåll

Sammanfattning ll . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
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Sammanfattningl

utredaViakDeponiskatteutredningen har uppdragit VBB att
deponeringvidmiljöskyddskravdeponiskatt och ökadekonsekvensernaav
PajalaLuleå ochArvidsjaur,avfall i glesbygd. Studien har omfattatav

kommuner.

finnslikartad,nuvarande hanteringen Deti de kommunernaDen är etttre
Hushållsavfalletavfallsupplag någracentralt och mindre "byatippar".

upplagende mindrevid det centrala avfallsupplaget medandeponeras tar
Miljösyddsåtgärderna vid upplagengrovavfall och schaktmassor.emot

iavfallsupplagambitionsnivån Sunderbynsvarierar, den högsta finns vid
Luleå.

scenarioform för olikaRedovisningen konsekvenserna ihar gjortsav
ambitionsnivåer vid alternativ där kommunernaavfallsupplagen samt ett
skapar interkommunala avfallsupplag.

bedömsslutligt deponerasInförandet skatt den avfallskvantitetav en som
fraktionerekonomiska incitament utsorteringskapa för ökad somaven

avsättning för.omfattas producentansvar övrigt går finnaeller i attav

måste kvantitet börkontroll ske för registrera deponeradDen att varasom
vågförses med medanflexibel. innebär de avfallsupplagenDetta störreatt

inmätning, varefterför mindre upplagen kan kvantiteten bestämmasgenom
årliga volymtillväxtenden omräknas till deponerat tonnage.

miljöskyddsåtgärder föreslås under denvid avfallsupplagenDe som
tioårsperioden, tillämpningenvilka nationellakommande följd denär aven av

föreslagna deponeringsdirektiv avfallshanteringenEU:s innebär att ges en
nivâhöjning. avfall medförväsentlig kontroll deponeratKravet attav

måste inhägnade underavfallsupplagen och bemannadevara
öppethållandetidema. med olikadeponiklasser införs, till vilka avfallTre

fårfårföroreningsinnehåll föras. Vidare vissaoch mobilitet föroreningama
deponeras. får föras avfall med högtavfallsslag inte Till deponiklass l

föroreningsinnehåll måttlig tillföroreningama medanmobilitet hos
föroreningsinnehåll lågochförs avfall lågt måttligtdeponiklass med till3

skyddsåtgärder tillhos föroreningama. relaterasmobilitet Kraven
efter avslutadrespektive deponiklass. Syftet deponinmed dessaär att

så smådeponering skall läcka föroreningsmängder ytterligareatt
skyddsåtgärder långtinte nödvändiga i tidsperspektiv.är ettens

målsättningentydligt uttalade skall deponerasDen organiskt avfall inteatt
incitamentskapar för kommunerna stimulera ökat egetatt ett
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omhändertagandevid källan. återförandeSlammets i biologiska kretslopp
kommer i fokus,

För kunna uppfylla de målsättningar uttalats kommunernakan arbetaatt som
efter olika handlingslinjer En möjlig deponeraavfall tillhörandeväg är att
deponisklass interkommunala2 avfallsupplag avfall tillhörandemedan
deponiklass fortsättningsvis3 deponerasinom respektive kommun. Påäven
detta kommer endast det avfall omfattandekräversätt som mer
skyddsåtgärder behöva längre sträckor.att transporteras

Samtliga scenarios, förutom O-alternativet, innebär ökade kostnader för
avfallslämnarna. förutsättsDet skatten kommer belastaatt att
avfallslämnarna. Deponiskatten kommer vid nivå 200:-/ton innebäraatten

kostnadsökning 160:-/år normalhushåll. Vidare tillkommeretten ca en
kostnad 25:-/år i det fall avloppsreningsverksslamdeponerasca
avfallsupplag, kommer via VA-taxan. Kravenatt tas ut
miljöskyddsåtgärder kommer varierande utfall i olika kommuner.att ge
Samtliga studerade kommuner från nivå.relativt hög Destartar en
tillkommande åtgärderna får effekt avfallsavgiñen förstörst
avfallslämnarna i de mindre kommunerna. dessa avfallsavgiñernaI kan
komma höjas med 40-50 %.att motupp

Kommunerna kommer ökade kostnader till följddels de mindreatt attav
avfallsupplagen återvinningsstationermed eller likande, dels till följdersätts

vidtagna miljöskyddsåtgärder vid avfallspplagen. Nuvarandeav
avfallshantering har inte full kostnadstäckning tvåi de studeradetreav
kommunerna, i samtliga scenariosförutsätts uppnås.dettaatt

Entreprenörerna kommer till följd ökat transportbehov ökadav
omsättning.

Konsekvenserna för samhället frånmetanemissioner avfallsupplagenär att
minskar eftersom det organiska avfallet behandlas i vad försättannat som

fallet.närvarande Miljöpåverkan från lakvatten minskaär vidtagnagenom
skyddåtgärder. Genom fler abonnenterdelar investeringskostnadernaatt
for miljöskyddsåtgärdema kan dessaoptimeras. Samtliga scenariosinnebär i
varierande grad ökning transportarbetet och därmed relateradeen av
emissioner.
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2 Bakgrund

Deponiskatteutredningen har Viak, Umeå,VBB i uppdrag analyseragett att
konsekvenserna deponiskatt förändrade miljöskyddskrav vidsamtav en
deponering avfall för glesbygdenmed avseende miljöeffekter ochav
ekonomin för avfallslämnare, kommuner, övriga aktörer och samhälletsom
helhet. Studien omfattar Arvidsjaur, Luleå och Pajala kommuner.

2.1 Beskrivning uppdragetav

Uppdraget har innefattat från tillgängliga fakta i avfallsplaner, statistikatt
från avfallsupplagen och redovisa konsekvenserna. harDessatransportörerna
redovisats i scenarioform för 2001.

Scenario O-altemativet, innebär avfallshantering,dagenatt
förändringar, skrivs fram till Luleå Pajala2001. I ochutan

komuner de mindre återvinningstationer.upplagen medersätts

Scenario innebär2 kommunerna verksamhetenvidatt anpassar
avfallsupplagen till anvisningarna Naturvårdsverketsi allmänna
råd och minimala förändringar. mindre avfallsupplagenDe igör
Arvidsajurs kommun med återvinningsstationer.ersätts
Deponiskatt införs.

Scenario innebär3 kommunerna etablerar deponieratt nya
vilka till fullo uppfyller kraven miljöskyddsåtgärder råden.i
Deponiskatt införs.

I scenario 4 samarbetarkommunerna och etablerar
interkommunala behandlings- och deponeringsanläggningar,
vilka uppfyller samtliga krav miljöskyddsåtgärder som
redovisas råden. Deponiskatt införs.

Projektbeskrivningen redovisas i bilaga

Arbetet har bedrivits från VBB Viak Umeåkontor i med assistansav
Luleåkontoret i vid faktainsamlingen. Trafik och Miljö i Umeå,Norr AB,

har beräknat trafikarbetet och dessemissioner medverkat isamt
sammanställningoch värdering ekonomiska konsekvenser.av

Faktainsamlingen har gjorts under december månad 1995 utsändninggenom
frågeformulär. Däreñer har besökett gjorts i respektive kommun.av
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följdtilldeponier2.2 Framtida krav av
rådNaturvårdsverkets allmänna

miljöskyddsåtgärder forrådNaturvårdsverkets allmänna redovisasI att
Åtgärderna innefattaruppnå målde och strategier formulerats.som

liksom kravplaneringsåtgärder deponi anläggs,vilka skall vidtagas innan en
såvälomfattarSkyddsåtgärderna denavfall skall tillföras deponin.det som

fororeningsmängdentill minimeraaktiva den passivafasen och syftar attsom
från deponin.

deponin.skall tillförasVidare ställs krav egenskapernahos det avfall som
börmobilitet, inteinnebär avfall med vissa egenskaper,Detta att t storex

deponiklasser tillforbehandling. vidare ideponeras En indelning görs treutan
får förasfår deponiklassvilka korresponderande avfallsslag tillföras. Till 1

måttlig föroreningarna.avfall med hög föroreningspotential mobilitet hosoch
fårlåg måttligAvfall måttlig till mobilitetmed fororeningspotential och

låg måttlig fororeningspotentialtillföras deponiklass tillmedan avfall med2
låg mobilitet får tillförasoch deponiklass

Restfraktion från hushållen, miljöfarligt avfall,d exklusivev s
återvinningsbart, får tillförasorganiskt materialbrännbart och lättnedbrytbart
deponiklass

deponiema utformningen beroendeställs krav geologiska barriärer,För är
vilken deponiklass deponin tillhör.av som

såväl uppbyggnad skallKontroll avfall liksom avfallsupplagetsmottagetav
göras.

rådetsammanfattning det allmänna redovisas i bilagaEtt av

2.3 till följdAntagna förutsättningar av
deponiskatteutredningen

2.3.1 Deponiskattens utformning

de givna förutsättningarna deponiskatt införsEn för uppdraget är attav en
200:-/ton utgårmed avfall. Skatt för denallt avfall deponerasoavsettsom

mottagande deponins storlek.

Skatt endast det avfall fall avfallslutligen deponeras. I dettas ut tassom
deponi for sortering, avfallet tilloch del sändemot externen en av

återvinning/behandling, beskattas slutligenendastden avfallsmängd som
år.deponeras. förutsätts dockDet avfallet mellanlagrasunder högst 3 Iatt

4
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deponiskatt.fall debiterasannat

eller ibehandlasdeponering näraföreavfallbeskattasPå Iikande sätt som
reningsverk kanfrån mindreslamavfallsupplaget. Oawattnatanslutning till

kandräneringsvattnetbildadevarvid detslamtorkbäddar,awattnas
fastläggningochnedbrytningmöjliggörvilketmarken,infiltrera i aven

deponerasawattningefterOm slammetmiljöolägenhet,fororeningarna utan
deponeratbeskattas tonnage.

deponerasavfallforegenskaper,avfalletslika,Skattesatsatsen somär oavsett
avfallsupplag.

industrisinomavfallsupplagavfall vilka deponerasBranschspecifika resp
Skattesatsendeponiskatt.likasåverksamhetsområde omfattas attavsesav

kommakanbeskattningfrånbransch, Undantag attrespektivetillanpassas
grönlutslam,ochmetallrañineringfrånslaggeravfall,för vissagöras t ex

uppfattning.utredarensenligt

omfattas inteavfallsupplag,vidtäckningtätning ochnyttjas tillMassor som
avfall.klassificerasde inteförutsättningunderdeponiskatt, somavav

deponiskattberäkningavfallet förKontroll2.3.2 avav

vidinvägning kröntavfallskvantitetdeponeradKontroll görs genomav
och samtligadeponintillinfartenvidvanligenplacerasvåganläggning. Denna

respektivevid in-till upplagetavfall utpassage,vilka levererarfordon vägs
tilleller levererasproducentoch hämtasFraktioner annanutsorteras avsom

motsvarande vid utleverans.anläggning sättvägs

joumalfors.respektive utleveransin-Varje

årston,500små avfallsmängder, görsdeponierFör t enemottar exsom
avfallsupplagetsårlig inmätningdeponerad mängdberäkning avgenomav

med hjälpdeponeratmedVolymtillväxten omräknastillväxt. tonnage av
mindredessaså deponeringSchablontalet bör väljasschablontal. att

våg,medförseddadeponierhårt delikaminst ärdeponier beskattas somsom

tillskattenÅrligen beräkningförunderlaglämnaskall deponiägaren av
kontrollerforderligmyndighetenförutsättsmyndighet. göranvisad Det avatt

avfallstonnage.deponeratfor registreringdeponiägarnassystem av

FinlandDeponiskatt i2.4

SåTornedalen.inationsgränsenfinns samarbete tarnärvarandeFör överett
Torneå tillfrånkommun avloppsvatten ett gemensamtHaparanda emott ex
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avloppsreningverk, medanavfallet från de båda kommunerna deponerasi
Torneå.

Finland har i egenskap EU-medlem implementerat de miljöskyddskravav
följer EU:s deponeringsdirektiv,som av

Miljöministeriet i Helsingfors arbetar med förslag till deponiskatt vilkenett
föreslås omfatta allt avfall för deponering och kan träda i krafi från den 1/7-
96. En skattesatser 90 FMK har i diskussionerna.nämnts Ett antal
branschspecifika industriavfall föreslås bli undantagnafrån skatt,

För kontroll deponerad mängd förutsätts deponierna har erforderligav att
vågutrustning. För de deponier saknasdetta föreslås inmätningsom avavfallet under övergångsperiod.en

2.5 Regler för gränsöverskridande
transporter avfallav

Genom lag ändring i renhållningslagen1979:596 enligtom SFS1995:828,
har reglerna för import och hushållsavfall ändrats.export av

Ändringen berör § vilkenI har fått följande tillägg.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmerfårsom
föreskriva hushållsavfall elleratt avfall får föras till eller förasannat ut
landet endastefter särskilt tillstånd.ur
i övrigt meddela sådanaföreskriñer begränsningari frågaom omavfallstransporter följer Sveriges medlemskapi Europeiskasom unionen.av

3 Nuvarande avfallshantering

Avfallet från Norrbottenskommunema i huvudsak omhandtas genomdeponering. Länet har med sina 266 invånareOOO ochca ytaenkm’,98 910 d fjärdedel Sveriges förutsättningar förv s en yta,av endecentraliseradavfallshantering. I Kiruna finns en
avfallsförbränningsanläggning, vilken hushållsavfalltar emot a somuppkommer inom kommunen.

Åkerarealen, enligt statistik från 1990, varierar i de studeradekommunerna
mellan 703 ha i Arvidsjaur till 9078 ha i Luleå kommun, Pajalahar enåkerareal Återföring1993 ha. slam från avloppsreningsverk bedömsav

6
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användasförslammethand kanjordbruksmark. andraIprimärt kunna ske till
avfallsupplagen.täckninga

kringliggandeurvalochfor länetgeografiska förutsättningarnaDe ett av
framgår nedan.kartankommuner av

befolkningsmángderKarta Norrbottens län,
WE

fl,
o

a DO

50000
20000
10000

Arvidsjaurs3.1 kommun

finns iinvånare. verksamheterhar Bland deKommunen 8 000 somca
kan utbildar 500-kommunen NorrlandsK4, dragonregemente,noteras som

sågverk,värnpliktiga, bilprovningsverksamhetdörrfabrik800 4 och
vintertid.
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3.1.1 Avfallsmängder

Avfallsmängden årston.i kommunen uppgår for närvarandetill 4 000 Denca
framtida avfallsmängdenår och dessfördelning avfallsslag redovisas2001
i bilaga Avfallsmängderna till avfallsupplaget i Arvidsjaur bestämdaär

Vägning. tredjedel hushållsavfallEn den mängden ochtotalagenom av
därmedjämforligt avfall uppkommer vid verksamhet.K4s

Mängden branschspecifikt och icke branschspecifikt avfall Sammanräknad.är

3.1.2 Avfallsupplag

Kommunen har fem avfallsupplag.

Det centrala avfallsupplaget i hushållsavfallArvidsjaur ochtar emot
grovavfall medanbyatipparna i Moskosel, Glommersträsk, Abborrträsk och
Lauker/Vuotner grovavfall tvåoch schaktmassor. sistnämndaDetar emot
avfallsupplagen sköts byamänneni respektive samhälle.De mindreav
avfallsupplagen har erhållit partiell dispens från skyldigheten tillståndsökaatt
enligt miljöskyddslagen, Samtliga avfallsupplag och dessdriñskostnader
redovisas i tabell

Tabell Avfallsupplag Arvidsjaur kommun, deponerade kvantiter och
driftskostnader 1994.

Avfallsupplag Kvantitet Avfallsslag Driftskostnad kkr
årston

Arvidsjaur 2 500 Samtliga 240
Moskosel Grovavfall,

400 schaktmassor 10
Glommersträsk Grovavfall, 10

300 schaktmassor

Abborrträsk Uppgift Grovavfall,
saknas schaktmassor Uppgiftsaknas

LaukerNuotner Uppgift Grovavfall,
saknas schaktmassor Uppgiftsaknas

Avfallsupplagens läge framgår kartan sida.nästaav
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Arvidsjaur kommunKarta

GlmmersträskKommunalt avfallsupplagX
Industriellt avfallsupplag6

från Upplaget harkmAvfallsupplaget i Arvidsjaur beläget 2 tätorten.är ca
avfall underha kapacitetsammanlagd ha och beräknas8 att emottaytaen av

tillstånd miljöskyddslagen,år enligtminst framöver. Upplaget har15 senaste
skeddeprövningen 1982.

tvâ awecklade biodammar. DessaAvfallsupplaget har anlagts stycken
mindre del lakvattnetbottnar vilket medför endastbedöms ha täta att aven

tilloch ledssamlasned till grundvattnet. Lakvattnetkan penetrera enupp
året. Från ledsdammenluñning sker isfña delendamm där under den av

recipienten, bäck.till mindrevattnet en

Insamling deponigas skerav

tidsbegransningar.Avfallsupplaget inhägnatär är öppet utanmen

Luleå3.2 kommun

Avfallsmängder3.2.1

uppgårvid kommunal deponi avfallsmängdenunderDen deponerade 1994
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Prognosticerade vilka bedömsll 000 avfallsmängder for 1999,ton. vara
ungefär lika med mängden redovisas i bilaga2001,

Branschspecifrkt avfall, bestående returprodukter, restprodukter och avfallav
vid tunnplåtSSAB uppgick till under denna538 000 1994. Av kvantitetton

återföraskan 187 000 i försäljas medan197 000ton ton externtprocesser,
144 000 deponeras avfallsupplag industriområdetinom 10 000ton ton
ordinärt industriavfall levererastill Luleå avfallsupplag.kommuns

3.2.2 Avfallsupplag

Inom kommunen finns fem avfallsupplag i kommunal regi. l tabell nedan2
redovisas dessa avfallsmängdenoch driñskostnad för respektivesamt
avfallsupplag

Tabell vfallsupplagA Luleå kommun, deponerad kvantitet ochi
driftskostnader l 994

Avfallsupplag Kvantitet Avfallsslag Driftskostnad kkr
årston

Sunderbyn 67 410 Samtliga 3 500
Råneå 2 200 Grovavfall.

schaktmassor 450

Orrbyn 1 000 GrovavfalL 250
schaktmassor

Ångesbyn 1 000 Grovavfall.
schaktmassor 250

Ale 2 000 Grovavfall, 450
schaktmassor

Samtliga avfallsupplag har tillstånd enligt miljöskyddslagen.

Avfallsupplaget i Sunderbyn ligger frånkm10 nuvarandeDettätorten.ca
deponeringsområdet har ha. kommande6 För behov har ha40ytaen

vilket innebär den framtida nyttjandet sträcker sig framåtavsatts 30 iatt ca
tiden.

Avfallsupplagets undergrund består sulñdhaltig lera, svartmocka, vilkenav
har 10"mäktighet 1,5 Perrneabiliteten uppgår till m/s.en av ca m.

Avfallsupplaget bemannatunder vågöppettidema, Påär har och kompaktor.
avfallsupplaget finns deponiceller för gasutvinning organiskt avfall medur

för uppsamling deponigas. insamlade frångassystem Den cellernaav gasen
och övriga delar upplaget facklasav av.
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Insamling lakvatten från avleds tillsker till vilketdamm vattnetav en
kommunens centrala reningsverk.

Tre de fyra hållsmindre avfallsupplagen inhägnadede ochär även öppnaav
under dagar i veckan.ett par

samladeDen verksamheten avfallsupplag,vid SSAB, inklusive har prövats
enligt miljöskyddslagen.

Samtliga avfallsupplag redovisas kartan nedan.

Karta Luleå kommun3

Kommunalt avfallsupplagX
Industriellt avfallsupplagO
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3.3 Pajala kommun

sidannäringsgrenenvidinvånare.Pajala kommun har Den8 400 störstaca
iIndustriell verksamhetskogsbruk.offentlig förvaltning jord- ochärav

omfattar sågverk garveri.kommunen samt etta

Avfallsmiingder3.3.1

vilkeninsamladvolymAvfallsmängdema har bestämts registrering avgenom
tillanvändning omräkningsfaktorer omvandlatshar tonnage.genom

Hushållsavfallsmängden, jämforligt avfall iårston därmedochl 300 ärv
förhållande Prognosticeradetill riket anmärkningsvärt liten.helhetsom

årmängder for redovisasi bilaga2001

bestårAvfall från behandling slamkommunalt avloppsvatten awattnatav av
frånfrån kommunala avloppsreningsverk slamoch oavattnat samt

avfallsupplaget.trekamrnarbrunnar. Det oawattnade slammet awattnas

Avfallsupplag3.3.2

har fyra redovisas dessaavfallsupplag. tabell nedanKommunen I 3 samt
avfallsmängden vid avfallsupplag.respektivetas emotsom

Tabell Avfallsupplag deponerad kvantitetPajala kommun,i samt
driftskostnader 1994.

Avfallsupplag Kvantitet DriftskostnadAvfallsslag kkr
årston

Pajala 2 100 500Samtliga

Tärendö 1 030 Grovavfall 60

Korpilompolo 70500 Grovavfall

Muodoäpolo 50340 Grovavfall

Avfallsupplagens framgårbelägenhet sida.kartan nästaav
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Pajala kommunKarta 4

oslompolo0o.

Korpilombolo

Kommunalt avfallsupplagX
Industriellt avfallsupplagO

från Upplaget hari Pajala belägetAvfallsupplaget km3är tätorten. ytaen
vid avfallsupplaget ha:utfyllt Verksamhetenha och beräknas6 2000.vara

Vidtillstånd miljöskyddslagen och 1990.enligt enligt beslut 1987
årligen från garveri deponeratsavfallavfallsupplaget har kromhaltigt20 ton

garveriavfallet ivid Från deponerassärskild plats upplaget. och med 1995
anslutning till uppkommer.direkt den fastighet där avfallet

från området samlasUpplaget beläget sandig Lakvattenä: morän. uppen
varifrån nå: intilliggandetill magasin detperklorerar innanett vattnet en

bäck.

ll 16-1209
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Uppsamling deponigas skerav

Vid de övriga avfallsupplagen deponerasi huvudsak och industriavfall.grov-
Avfallsupplaget i Tärendö har tillstånd enligt miljöskyddslagen för
verksamhetenmedan de övriga avfallsupplagen erhållithar partiell dispens
från skyldigheten söka tillstånd enligt miljöskyddslagen.att

4 Bedömd utveckling till år 2001

Förändringarna i avfallshanteringensker successivt. målsättningarDe som
följer producentansvaret skall uppnås år respektive1997 2000.av
Implementeringen Naturvårdsverkets Allmänna Råd för deponeringav av
avfall skall ske inom årsIO period.en

För konsekvensbeskrivningenhar perspektivet fram årtill valts2001
eftersom förändringar i avfallshanteringen inom denna tidsram bedöms vara
möjliga överblicka. Tidsperspektivetatt vidare med detöverensstämmer
långsiktiga perspektiv i den kommunala avfallsplaneringen.använtssom

4.1 Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i de studeradekommunerna bedöms även
fortsättningsvis följa den trend har funnits under 90-talets första hälftsom

4.2 Framtida avfallsmängder

framtidaDe avfallmängdernakommer beroende invånarantalet,att vara av
industrins storlek och verksamheter. Den framtida avfallsmängdernasåväl
totalt for deponering bedöms minska. Detta följd ändradeärsom en av
inköpsvanor, ökat omhändertagande återtagande avfall inomeget samt av

för producentansvaret.ramen

Ökad4.2.1 omhändertagandeeget

Ett öka omhändertagandekan ske komposteringeget vid källan,genom
varvid detta vanligen stimuleras taxesättningen. Abonnenten erbjudsgenom

köpa kompostkärl tilläven subventioneradepriser.

14
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4.2.2 Producentansvar

återtagandeProducentansvaret innebar producenten foratt ansvarar av
avfallet för återanvändning materialåtervinning.eller Producentansvaret har
successivt fraktioner.utvidgats och omfattar for närvarande 10-talett
Återanvändnings- materialåtervinningsnivåerna uppnåseller skall densenast

januari måletl 1997, med undantag for tidnings- ochjournalpapper där skall
uppnås omfattning2000. Producentansvaretsnuvarande redovisas isenast
bilaga

frivillig NaturvårdsverketEn överenskommelsehar träffats mellan och
branschen for insamling miljöfarliga batterier. Insamlingen skerav genom
bolaget nått återtagandetSIMBA och har inte till 90 %upp som var
målsättningen halvårsskiftettill 1995.

Ytterligare utvidgning producentansvaret planeras for solid kartong,av a
elektronikavfall och bygg- och rivningsavfall.

Avfallshantering5 fyraår 2001 -

scenarios

framtida avfallshanteringenDen redovisas i fyra scenariosfor år 2001 under
skilda antaganden.

5.1 Gemensamma förutsättningar

Ett ökat omhändertagandeoch producentansvaret ändradeget ger en
sammansättninghos avfallet och minskad mängd for deponering.en

Ökat omhändertagandet sker ekonomiska incitament vilkaeget genom
stimulerar kompostering vid den fastigheten.egna

Producentansvaret förutsätts god genomslagskraft iäven
glesbygdskommunernaoch innebär journalpapper, glas, förpackningaratt av
plast, plåt och solid kartong fl kommer samlas via denattm av
producenten kontrakterade entreprenören.

Uppskattningsvis kommer avfallet från hushållen% inklusive30ca av
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och viagrovavfallet komposteringomhändertasatt genom
avfallsupplaget,såledesinte deponerasochproducentansvaret att

från reningsverk ochmindreuppkommer slamkommunernaI oawattnat
lokalt, vilketanläggningar. slam förutsätts kunnaenskilda Detta awattnas

i markbäddar,minimerar Awattning kan görastransport vatten.av
lämpligtuppbyggda antingen naturligt material eller sammansattav

mobilnyttjasandfraktion. Alternativt kan kommunerna en
awattningsanläggning.

Återföring från avloppsreningsverk till kretslopp ökar,slam kommunalaav
Naturvårdsverket,följd överenskommelse träffats mellan LRFtill den somav

kraltigtjordbruket varierar iFörutsättningarna avsättning ioch VAV. att
Pajala Luleå bedöms ha de bästade studerade kommunerna. och

Mängden forförutsättningarna slammet i till jordbruket.kretslopputatt
uppgå for närvarandeschablonmässigt till dendeponering 50 %antas av

kvantiteten.

avfallskvantiteter för behandling vid deponi och/ellerFramtida 2001
deponering redovisas tidigare i bilagorna 3-5.nämntssom

dagens5.2 Scenario l 0-alternativet,-
påkrav deponier

förändringar,O-altemativet innebär dagensavfallshantering, skrivsatt utan
miljöskyddsåtgärderfram medför omfattartill 2001. Det deatt som

såledesår På ingadagensdeponier gäller deponin2001.även görs
enligtförändringar inte verksamheten vid deponin omprövasom

Någonvillkor.miljöskyddslagen och prövningen leder till strängare
deponiskatt införs inte.

små Luleå kommuneravfallsupplagen, byatipparna, i och Pajala awecklasDe
återvinningsstationer. strikttill 200loch med Detta görsersätts av

Avfallet,ekonomiska skäl, till följd de höga drifiskostnadema. somav
tillcontainers de centralatidigare deponeradelokalt, itransporteras

avfallsupplaget for behandling eller Schaktmassormellanlagring. ärsom
fortsättningsvisförorenade, och därmed inte betrakta avfall, bör ävenatt som

omhändertaslokalt.kunna

mindre avfallsupplagen i Arvidsjaur drivas vidare till iförutsätts 2001De
scenario antal glesbygdskommunerEtt bedömer den närservceatt ettsom
lokalt avfallsupplag medför värdefull drivaför samhälletochär attavser
avfallsupplagen vidare ekonomiska förutsättningar finns.om
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5.3 Scenario 2 deponi uppfyllersom-
naturvårdsverkets minikrav

I scenario 2 avfallsupplaget för uppfylla de grundläggande kravattanpassas
redovisas i naturvårdsverkets förslag råd. Någontill allmänna ytterligaresom

behandling lakvattnet erfordrasav

Det organiska avfallet förbehandlas strängkompostering. För attgenom en
optimalt funktionell kompost användsflisat trädgårds- och parkavfall som
strukturbärare. Vidare kan reningsverksslam tillföras komposten.

avfallDet slutligen deponerashar organiskt innehåll högst %.5ettsom

Deponiskatt införs och avfallsupplaget vågförses med och kontinuerlig
bemanning under öppettidema.

I Arvidsajurs kommun de mindre avfallsupplagen medersätts
återvinningsstationer till följd kravet registrering deponerat tonnage.av av

5.4 Scenario 3 deponi uppfyllersom-
naturvårdsverkets samtliga krav

I scenario förses3 avfallsupplaget med de faciliteter och den bemanning som
beskrivs under scenario De nytillkommande delarna upplaget försesav
med bottentätning för uppsarnling lakvatten. Behandlingen lakvattnetav av
blir effektivt mängden minskar, medanföroreningshalten kanattmer genom
öka. Möjlig behandlingsmetod luftning, följt överstrilningär av
energiskog.

Det organiska avfallet behandlasföre slutlig deponering i enkla reaktorer och
insamling deponigas med horisontellt liggande dräner.görsav
Hushållsavfallet mals för öka den aktiva Gasenanvändsföratt ytan.
energiändamål eller facklas av.

För kompaktering avfallet används kompaktor vilket medför högreav atten
kompakteringsgrad uppnås vid användning schaktmaskiner.än av

l7
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Scenario deponi4 interkommunal5.5 som-
naturvårdsverkets samtligauppfyller

krav

nylokaliseras avfallsupplag.scenario interkommunalt DettaI 4 gör attett
förutsättningar finns lokalisera upplaget till plats där den samladeatt en
miljöpåverkan blir med de faciliteterden minsta möjliga. Upplaget förses som

for uppsamlingi scenario och förses fullgod bottentátning3 medanges aven
områdelakvatten. Genom avfallet samlas från geografisktstörreatt ett

ökar den totala Avfalletmängdenorganiskt avfall for behandling. kan
behandlas rötning antingen eller i rötceller, varvidi energilimpagenom en en

bör nyttjas for energiändamål.Vid rötning i energilimpa finnsgasen
möjligheten återföra näringsämneni kretslopp.att

Energirikt, lättnedbrytbart, organiskt avfall kan behandlasgenom
förbränning i regionala anläggningar.

Scenario bygger möjliga mellan4 samarbetslösningar kommunerna utan
dessförankrats och därför tänkbaraskall endastnärmare,att sessom

exempel.

Arvidsjaurs5.5.1 kommun

Arvidsjaur har avfallsupplag har möjlighet avfall iett att ta emot ettsom
långt tidsperspektiv. Detta kan ske avfallsupplaget byggs vidareattgenom
höjden i andra hand areell utvidgning.genom en

Det interkommunala samarbetetkan omfatta först och främst Arjeplog och
Sorsele,möjlighet finns vidare till Malåsamarbetemed Norsjö och
kommuner. De kommunerna har andra förutsättningar deattsenare genom

hushållsavfalletlevererar till forbranningsanläggningen Umeå,i

skisseradeinterkommunalaDet alternativet avfall, forbygger att avsett
deponering vid deponiklass från tillArjeplog och Sorsele levereras ett

avfallsupplag i Arvidsjaur. låg måttligAvfall med ellergemensamt
föroreningspotential lågoch mobilitet hos fororeningarna, vilka därmed
tillhör deponiklass deponeras fortsättningsvis vid avfallsupplagen iäven
Arjeplog och Sorsele. Lokaliseringen avfallsupplagetdet interkommunalaav

i direkt anslutning till det befintliga for kunna nyttjaupplaget,görs görs att
befintliga investeringar. Avfallsupplaget hushållsavfallskulle därmed ta emot

avloppsreningsverksslamoch från invånare.15.200ca

Avfallsflödet till det interkommunala framgår figuravfallsupplaget l nästaav
sida.

l8
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Arjeplog
å 1B00 organiskttonavlau

Moskosel
ø 100mmgrovavfall

I LaukuIVoulner
V

m Arvidsjaur
9

MM ukSorsele
400tonorgamskt"få" Glommerstzisk

100tonø gmvavlall

Avfallsflodeni scenario4
Avfallsflödenfråna... tationer.‘ vvilla—‘ byatippama

5.5.2 Planerat interkommunalt samarbete i fyrkanten

lnterkommunalt samarbete i fyrkanten ÄlvsbynBoden, Luleå, och Piteå har
diskuterats sedanbörjan 90-talet. Förbränning den energirikaav av
fraktionen från bygg- och rivningsverksamhet i lämplig
förbränningsanläggning inom fyrkantenområdet kommer förverkligasatt
under 1996. Detta sker ombyggnad BEABs anläggning i Bodengenom av
vilken for närvarande använder biobränslen. Ombyggnaden avbränsleinmatningen och rökgasreningen tekniska förutsättningar forger
termisk behandling. Tillstånd har erhållits länsstyrelsen. l längreav ett
perspektiv kommer andraäven avfallsbränslen användas klipptaatt tsom e xgummidäck,

5.5.3 Luleå

avfallDet interkommunala samarbetet ske organisktantas attgenom
behandlasvid avfallsupplaget i Sunderbyn medan den brännbarafraktionen

19
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ÄlvsbynBoden,iAvfallsupplagenBoden.ianläggningvid BEABsforbräxms
tillhörandeavfalldeponeringförforsättningsvisPiteå användsoch av

deponiklass

baseratsamarbeteinterkommunalt etterhållsDärigenom ett
invånare.befolkningsunderlag 150.000av

ochdeponeringforavfallsflödeninterkommunala samarbetetDet ger
nedan,redovisas i ñgurvilka 2förbränning

RÅnd
ø lâwton

grovavlalllÄ bfal"
/rovavlallgKanton

brännbart l /avfall

i
avlall

Zj,‘sunaerynochaska

@/
Ale

Alvsbyn 6001 ton
gruvavfall5mI .on

organisktavfall

16X10tonavfallorganiskt
Piteå

Z} Avfallsflédmisoauriod
Avfallsllöderlfrånlurvirmingssuüoner.
villa Iryatippumemitter

Pajala5.5.4

byggnad i den finskaundernyttja avfallsupplagPajalakommer ärettatt som
avfall vilket iOvrigthushållsavfall.forKolari deponeringgrannkommunen av

i Pajala.upplagetdeponerasdeponiklass kommerhuvudsak tillhör 3 att

fyra kommuner,nyttjasavfallsupplagetnyetablerade kommerDet att av
uppfylla de kravkommerPello och Pajala. UpplagetKolari, Muonio, att som

20
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kommeravfallsupplagetinterkommunalaavfallsdirektiv. Deti EUsställs som
invånare.från 21.500avfallemotatt ta ca

sittdeponerafinsk kommunnågon attytterligareEventuellt kommer
upplaget.nybyggdavid dethushållsavfall

framgåravfallsupplagetinterkommunala avtill detfrån PajalaAvfallsflödet
figur

Moudoslompolo
@

300I konrivnings-,bygg-oI gmvavhllochslam
I
I
I
I
I
I

oKolañI

ni
zoox tonavfallorganisk

Pajalav//
$3.. z@
bygg rivnings-,o slamgmvavlallcud: bolaKMP1Q 400tonrivniny-.bygg-o ochslamglovavfall

scenario4Avfalkflédeni:-—

+-

åtgärderRedovisning5.6 av
scenariorespektivevidavfallsupplagen

iavfallsupplagenförantagitsåtgärderredovisas denedantabelll 4 som
scenario.respektiveLuleå Pajala vidAn/idsjuar, samt

21
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Tabell Jämförelse mellan åtgärder på avfallsupplagen vid
respektive scenario.

scenario scenario 1 scenario 2 Scenario 3 Scenario4
O-alternativ Upplag Upplag lnterkommu-
Nuvarande som nalt upplagsomupplag år uppfyller uppfyller som2001 minimikrav maximikrav uppfyllerÅtgärd maximikrav

Kommun
Våg + + + + + +- + +- + +
Kompaktor + + + +- + + +- - - -
Bottentätning + + +- + + +- +- - -
Lakvattenupp + -+ -+ + -+ —+ + + + + + +samlingbehandl.

Topptätning + + + +— + +- +- + +
Gasinsamling, + + +- +- +- - - - -avfackling

Strängkompos- + +- - - . - - - . - -tering

Deponeringi + + +- + +- + +- - -rötceller

Bemanning + + + + +- + + +. + +
Förklaringar
AArvidsjaur Finnsej, alt etableras-LLuIeå Finnsmedtvekan-+PPajaIa Finns,alt etableras+

5.6.1 Våg

Som följd införandet deponiskatten försesav avfallsupplagetav med krönt
våg För registrering data nyttjas PC vilken börav kunnaäven överföra
information för fakturering. Förutom registreringsmöjlighet bör vidare finnas

utskriftsrutin, så avfalllänmarenen att kan kvitto sin leverans.ett

Investeringskostnadenför våg med kringutrustning har bedömts uppgå till
500 kkr,

5.6.2 Kompaktor

För varaktigt uppnåatt den täthet topptätningen krävs försom attuppfylla naturvårdverkets ambitionsnivå måste avfallet packasså attsättningar inte uppkommer i den passivafasen.

22
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vidavfallsupplagetstabilitet i ärförvanligen använda metoden attDen att
medkompaktera i släntpallar ochlägga avfallet ideponeringen ut

detvolymviktenkanförfarandelämpligtkompaktor. Genom
500-800kg/m’. avfallsupplagVolymviken iuppgå tillkompakterade avfallet

kg/m’.uppgår 300-400tillhjullastarekompakteras med casom

tidenvaraktighet ilägrefördelen avfallsupplaget kommerFörutom attatt
mindrekompakteringmiljöfördelar mederhålls andraäven som

materialåtgång förminskadbrandrisk ochlakvattenbildning, mindre
mellantäckning.

avfallsupplagen har bedömtsför kompaktor till de mindreKonstnaden en
kompaktor.avfallsupplag finnsuppgå Vid Sunderbynstill kkr.2 000

Bottentätning5.6.3

dräneringssträngar.bestå medföreslås packad leraBottentätningen av

75:-/m2uppgå tillför bottentätningen har antagitKostnaden

Topptätning5.6.4

bestående tätskikttopptätningen har tätning antagitsFör tätaav aven
Ovanpå detta läggsdräneringsskikt placeras.vilkamoranmassor ett en

blandasin, Mellanavloppsreningsverkslarn kanskyddstäckning i vilket t ex
materialavskiljande duk.skyddsskikt och dräneringskikt läggs en

100:-/m2.uppgå tillKostnaden för topptätningen har antagits

5.6.5 Lakvattenbehandling

utjämningsmagasinbeståLakvattenbehandlingen har antagits samtav
haroch överstrilning energiskog. Denluñningbassäng t ex

Naturvårdsverket.utfrån erhållnakostnadsberäknats värden av

Gassystem5.6.6

bildasanaerobabetingelserdeponering organiskt material underVid av
för uppfylla detNaturvårdsverket har uttalat policydeponigas. atten

minska medmålet från deponier börövergripande metangasutsläppenatt
deponier tillförtstill innebär befintliga30% 000. Den2 änatt mersom

undersökaskyldighetorganiskt avfall omfattas3 000 attton enper av
användasfördeponigasförekomsten. Finns deponigas skall gasen

energiändamåleller facklas av.

23
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Vid tillståndsprövning eller omprövning villkor avfallsupplag enligtav av
miljöskyddslagen kan myndigheten formulera krav
undersökningsskyldighet gasforekomst.av

Insamling och energiutnyttjande deponigas mångakan i fall motiverasav
utifrån ekonomiska aspekter. Vidarerent kan hänsyn tilläven tas
säkerhetsmässigaoch miljöaspekter. De gasmângder kan finnas vid desom
mindre avfallsupplagen har inte antagits motivera energiutnyttjande. Detett
ekonomiska värdet årligenden genereradegasmängdeni scenario for3 deav
mindra avfallsupplagen uppskatttas till 100 kkr. Ett energiutnyttjandeca av
deponigasenfrån Luleå avfallsupplag undersöks för närvarande.

5.6.7 Förbehandling organiskt avfallav

En tydligt målsättninguttalad från Naturvårdverket i aktionsprogrammet "Ett
miljöanpassatsamhälle" deponeringär organisktatt avfall skall upphöra.av
Detta kan ske biologisk behandling, kompostering ellergenom rötning,

återstodenvarefter återförs i kretslopp. En vägledandeprincip har varit att
behandlaavfallet så källan möjligtnära för lägsta miljöpåverkan.attsom
Det bedöms dock inte möjligt i det skisseradetidsperspektivetattvara nu
behandlaallt avfall detta sätt komplement till decentraliseradutan ettsom
behandling måste förbehandling ske avfallsupplaget före deponering.

Kompostering kan ske i varvidsträngar det organiska avfallet läggs iupp
och blandassträngar med stmkturbärare. Inblandning lämpligav

strukturbärare, fiisat trädgårdsavfall eller bark måsteske med hänsyntill det
organiska avfallets ñiktighetsgrad och näringsinnehåll.Komposteringen görs

asfalterad under tak.ytaen

Strängama vänds med regelbundna mellanrum med hjullastare för att
syretillförsel till komposten.garantera Vid komposteringen kommer det

lättnedbrytbara organiska avfallet brytas ned. Kompostresten kanatt siktas
och den bildade mullen återföras näringsrikt jordförbáttringsmedel,ettsom
alternativt blandas i täckmassor.

Strangkompostering har antagits förbehandling det organiska avfalletvara av
till Arvidsjaur och Pajala kommuner i scenario Kostnaden for
behandlingenhar antagits uppgå till 100:-/ton.

Anaerob behandling kan i reaktorgöras eller energilimpa. Dessaen en
innebär foratt ett uppsamlingsystem deponigasplaceras i avfallet varefterav
täckning medgörs täta Den bildade kan nyttjas förmassor. gasen
energiändamåleller facklas Beroende konstruktionen kanav. rötrestenav
återföras i biologiskt kretsloppett alternativt del i avfallsupplaget.utgöra en

Anaerob behandling i enkla reaktorer har antagits for Arvidsjaur och Pajala
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uppgå tillantagitsharbehandlingenför caKostnadeni scenariokommuner
50:-/ton.

iavfalletförbehandlingsformförutsattsrötceller hariDeponering vara
forKostnadenLuleå kommun.forscenariossamtligaiscenario 4 samt

50:-/ton.uppgå tillantagitsharbehandlingen ca

Bemanning5.6.8

medföravfalletVägning attavfalletÖkad deponeradekontroll det samt avav
Bemanningen kanöppettiderna.underbemannademåsteavfallsupplagen vara

personal eller entreprenör.kommunensutgöras av

halvtid, vilketbemannadeantagitsharavfallsupplagenmindreDe vara
bemannatredanavfallsupplagLuleå ärkkr.kostnad 155motsvarar aven

aktuell.bedömsbemanning inteökadnågonvarför vara

5.6.9redovisade 5.6,låtgärderfördriftskostnaderochInvesterings -
i bilagasammanfattas

scenariorespektivevidNytta6

ekonomiska,debedömningaröversiktligaredovisasnedantabell 4-6I av
avfallslämnama,förkonsekvensernasamhällsekonomiskaochmiljömässiga

Redovisningen görsövrigt.isamhälletochkommunerna, transportörerna
kommunvis.

harinvesteringarnaFörannuiteter.beräknade enInvesteringarna är som
respektiveforlivslängdenekonomiskaantagits.% Denkalkylränta 4av

grundantagandenår. Med dessauppgå till 15har bedömts sominvestering
investering,respektiveförframräknatsårlig kostnadhar en

inklusive dentransportarbetetbaseradHämtningskostnaden är
anläggningDriftskostnadhämtningen.förerfordras avseradministration som

enligtprovtagninginnefattarvilketavfallsupplagendriften av
kostnader.administrativamiljöskyddslagen och

Fördeponerats.avfallalltforinnefattar skattdeponiskattKostnad som
tillhushållsavfalletfördeponsikatttinlänski scenario har4Pajalakommun

tillavfalletövrigaför detdeponiskattsvensksammanräknatsmedKolari
avfallsupplag.Pajala
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intäkt abonnenter de intäkter härrör sig till avfallsupplagenavser som
enligt förts for deponiskatten.sammaresonemangsom

Vidare framgår det vilken andel intäkten deponiskatt,utgörsav som av samtintäkter till följd ökade miljöskyddskrav.av

Entreprenörens vinstnivå har schablonmässigtantagits uppgå till 10 %.
Följdaktligen blir intäkter densammaentreprenörens kommunenssom
hämtningskostnad. Entreprenörens kostnader har antagits så att antagen
vinstnivå upppnås.

Avfallslämnarens avgiñer fixlltill kostnadstäckning för kommunen,anpassas
vilket innebär de lika med kommunensatt är hämtningskostnad och
driñskostnad anläggning.

Samtliga kostnader års1995 prisnivå, inklusiveavser moms.

De värdenamonetära avgasemissionenhar beräknats med hjälpav avVägverkets modeller EVA/KANA.

Faktorer inte kan bedömasisom imonetära termer anges
skalan till där nollpunkten+ + för miljöpåverkan utgår från vad- - - sommiljömässigtär motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt i dagens
situation.

Det värdet formonetära metanemissionhar beräknats for den avfallsmängd
deponerats under år,som ett metanemissionpågåroavsett under 30-om ett

år.tal Beräkningsmodellen redovisas i bilaga

En sammanställning investerings- och driftskostnader redovisasav i bilaga

26



335SOU 1996:139

kkrinklusivevärdenAvrundadekommun,ArvidsjaursTabell moms,

Scenario 4Scenario 3Scenario 2Scenario 1Scenario
Interkommu—AnpassningMinimal0-alt

SNV-rådÄr nala upplagtillförändring2001Aktör

Kommunen
-390-390-162Investerings- -

kostnader
460460460400Hämtnings-

kostnad
-2 410000-2-2 170600Driftskostnad

anläggning
092-637-637Kostnad -deponiskatt

Intäkter
4 490 3504 4303 000abonnenter + 5++ +

intäktVarav
4 1004 49043043 000Arvidsjaur

Varavintäkt
10926376370deponiskatt

tillintäkterVarav
följd ökadeav

1 1007907200miljöskyddskrav
0000Nettogfita

Entreprenör
3 570460400 1Intäkter-transport 1 ++++
2 5302 2202 2301600Intäkter-drift ++++

Kostnader-
210315 3-1-1315-1 260transport -

2 28000022 010Kostnader-drifl 1 440 ----
610370370 +300flettonma ++ +

Avfallslämnare
5 3504 4904303 000 4Avgifter +++-

Varavavgifl
100490 444 4303 000Arvidsjaur

servicenivå + .---
Nettonflta
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Samhällseffekter

Trafikarbetei
flm/értusentals 60 65 65 145"

NO,-emission -27 -30 -30 -65
kkr

HC—emissionkkr -2 -2 -2 -4
CO,-emission -20 -20 -20 -50
kkr

Metanemission
kkr 936 o 47 sa— —
Lakvatten + +- -
Tillkommande
arbetstillfällen
årsarbeten 0,6 0,6 1,2+ + +
Resursåmång + + +. . . -
Bärkraftig
utveckling + + +- - - -
Nettonytta

Inklusive deponeringsavgiñ och deponiskatt för hushållsavfall
och avloppsreningsverkslamfrån Arjeplog och Sorsele
kommuner

Avser transponarbete för insamling avfall inom kommunenav
avfallet frånsamt transport nämndagrannkommuner.av ovan

Hämtningskostnaden ökar i scenario 2 4 de mindreattgenom-avfallsupplagen försvinner och avfallet deponerats där tilltransporterassom
det centralt belägnaavfallsupplaget.

Servicenivån försämras till följd reducerat uppethållandevid det centralaav
avfallsupplaget.

Metanemissionen reduceraseftersom avfallet behandling iges en annan
scenario 2-4, vilket minskad total emission.ger en

I scenario 3 och förutsätts4 deponin kan högre vilket krañigtatt göras
minskar kostnaden för topptäckningen.a

28



337SOU 1996:139

kkrTabell Avrundade inklusiveLuleå kommun. värden, moms,

Scenarioscenario 3 4Scenario Scenario 1 scenario 2
Anpassning Interkommu-0-alt Minimal

År SNV-râd nalaupplagAktör 2001 förändring till

Kommunen

Investerings-
kostnader -120 -130-
Hämtnings-

48 800kostnad 44 00044 000 44 000 -- - -
Driflskostnad
anläggningar 5 5 850 -8 430600 5 850- - -
Kostnad
deponiskatt 220 13 78011 220 11 -- - -
Intäkter
abonnenter 49 600 070 61 190 71 14061+ + + +
VaravintäktLuleå 49 600 61 070 61 190 61 600

Varav intäkt
deponiskatt 340 7770 11 220 11 13

Varav intäktertill
följd ökadeav
miljöskyddskrav 5400 510 630 3

Nettonma 0 0 0 0

Entreprenör

Intäkter-transport 44 000 44 000 44 000 90 800+ ++ +
intäkter-drift 5 930 5 930 5 930 9 140+ + + +
Kostnader- 39 600 -39600 -39600 81 720- -transport

Kostnader-drift -5 340 5 340 5 340 -8 220- -
Nenogma g 990 g 990 4 990 9 990+ + + +
Avfallslämnare

Avgifter 49 930 61 070 -61 190 -71 140- -
VaravavgiftLuleå 49 930 61 070 61 190 61 600

servicenivå - - - -

Nettonnta
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Samhällseffekter

Trafikarbete
tusenlalsfkm/år 527527 527 090"1

NOX-emission 400 400 400 656- -- -kkr

HC-emissionkkr 43 4343 62- -- -
CO,-emission 180 180 370180- - --kkr

Metanemission
kkr 39e 39639e 830- - --
Lakvatten + +— -
Tillkommande
arbetstillfällen
årsarbeten 0,1 0,1 0,1 4,4+ + + +
Resursåtgâng + + +- - - -
Bärkraftig
utveckling + + +- - — -
Nettonytta

Inklusive deponeringsavgift hushållsavfalloch deponiskatt for
och avloppsreningsverkslam från PiteåBoden, och Alvsbyns
kommuner

Avser transportarbete for insamling avfall inom kommunen,av
avfallet från nämndagrannkommunertransport samtav ovan
brännbart avfall till Boden.transport av

Hämtningskostnaden ökar i dagenssituation, eftersom de mindregentemot
avfallsupplagen försvinner och avfallet deponeratsdär tilltransporterassom
det centralt belägna avfallsupplaget. Den nuvarandehämtningskostnaden
uppgår till kkr.40 000 Drifiskostnaden for avfallsupplagen frånminskar
nuvande 7 000 kkr till 5 930 kkr.

Behandlingskostnadenför förbränning i Boden indikeratshar BEAB tillav
200:-/ton. Kostnaden kraftigt beroendeär avfallsbränsletshantering.av
Denna så bränslet inte blir fuktigt vilketgöras ochatt att snö,avses av regn
medför krossning och upplag kommer under tak.att placerasatt
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Tabell Pajala kommun. Avrundade värden, inklusive kkrmoms,

Scenario Scenario 1 Scenario Scenario2 3 Scenario4
O-ait Minimal Anpassning Interkommu-
ÅrAktör SNV-råd2001 förändring till nalaupplag

Kommunen

investerings-
kostnader 190 385 55- - -
Hämtnings-
kostnad 3 720 3 720 3 720 4 020- - - -
Driftskostnad
anläggning 1400 -1 740 720 -1 750-
Kostnad
deponiskatt 460 460 385- - - -
Intäkter
abonnenter 5120 6110 6 285 6 210+ + + +
Varavintäkt
deponiskalt 0 460 460 385
Varavintäktertill
följd ökadeav
miljdskyddskrav 0 451 683 239
flenonygta 0 0 0
Entreprenör

Intäkter-transport 3 720 3 720 3 720 4 020+ + + +
intäkter-drift +1 400 1 400 1470 5701+ + +
Kostnader-
transport 3 350 3 350 3 350 3 620- - - -
Kostnader-drift 1265 -1 265 -1 320 1415- -
fiettonggta 510 510 520 +575+ + +
Avfalislämnare

Avgifter -5120 -6110 -6285 -6210
servicenivå - - -
Nettonzga
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Samhällseffekter

Tratikarbete
125 135fkm/år 125 125tusentals

-75.75NO,-emission
kkr

HC-emission -7 -7kkr

CO,-emission -40 -40
kkr

Metanemission
kkr 504—
Lakvatten

Tillkommande
arbetstillfällen
årsarbeten

Resursåtgång

Bärkraltig
utveckling

Nettonytta

situation, eftersom mindreHiimtningskostnaden ökar i dagens degentemot
avfallsupplagen försvinner där tilloch avfallet deponerats transporterassom

hämtningskostnadendet centralt belägnaavfallsupplaget. nuvarandeDen
uppgår fråntill kkr. Driflskostnaden avfallsupplagen ökar000 för3
nuvarande kkr till kkr.l 200 l 400

Avgiftenavfallsupplaget i Pajala. forDriftkostnad anläggning avser
hushållsavfall fastställd.deponering vid upplaget i Kolan Enärav

deponeringsavgiñ har antagits vid beräkningen vilket inkluderar800 SKr
finländsk deponeringsskatt FMk SKI.90 135ca
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Slutsatser/kommentarer7

7.1 Effekter för kommunerna

driftskostnader blirinvesterings-, hämtnings-, andraDe skatte- och som
följden förslagen i formfömtsätts kommunen överföra till konsumentenav

ökad för det idag inte haravfallet. kommunerDetaxa mottagna somav en
såñJll kostnadstäckning förutsätts höja denför avfallshanteringen via taxan

kostnadstäckning uppnås år 2001.att

7.1.1 Deponiskatten

Konsekvenserna deponiskatten hurberoendeärav a av
målnivåerproducentansvarets uppfylls regioner. Om producentensi olika

återtagande storstadsregionernakommer lägre i glesbygd iatt änvara
innebär eftersom;detta ökade kostnader för glesbygdskonsumenten

producentansansvarslagstiflningendels betalasavgiñ enligt
vilken ingår i pris.varans

dels betalas renhållningsavgiñ deponiskatt förinkluderande
avfall omfattas producentansvar.som av

skapa incitamentFör för hushållen avfallsmängdenkanreduceraatt att en
differentierad införas så direkt kopplingoch konstrueradtaxa att envara
finns till levererat eller vanlig avgifiskonstruktionvolym. En ärtonnage att

hushåll,de vilka har därmed hämtningomhändertagande,ochett eget
fårvecka dåreducerad avfallstaxa. Avgiñen beroendeärvarannan en av

hämtningskärlets storlek Några kommuner haroch hämtningsfrekvensen.
infört Vägning avfallet för varje avhämtad avfallspost.av

hushållsavfall7.1.2 Förbränning av

Förutsättningarna för massförbränningstorskaliga lösningar baserad av
hushållsavfall saknasdelvis Befolkningsunderlaget inomi Norrbotten.
fyrkantenkommunerna motivera någonbedöms inte tillräckligt för attvara
nyinvestering i förbränningsanläggning. för omhändertagandeKostnaden av

från förbränning hushållsavfall.bedömsbli behandlat Vidlägre förrester än
förbränning erhålls reducering till deponi med % och80tonnageten av ca
medför skatten minskar i motsvarande jämfört med deponeringgradatt av

hushållsavfall.behandlat
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Generellt bedöms således deponiskatt ökadeinförandet desamtav
miljöskyddskraven skapa incitament avfallsförbränning, jämförtför med
deponering.

7.1.3 Vägning deponerat avfallav

Konsekvenserna ovillkorlig Vägning avfallsupplagen, vilkavid tar emotav
årston,10 innebär de mindre inte har ekonomiskadeponiernaän attmer

Förutsättningar drivas vidare. uppfattas kommunernaDettaatt av som en
åtgärdrigid eftersom den inte miljöpåverkanbaserad den deponinär som

kan medföra införandet för bestämninginstrumentutan ett ettav av
skattunderlag.

VägningKravet levererat avfall, blir följd deponiskattensvilketav en av
införande, kan kommunen det fallökade intäkter i avfalletäven ge som

schablonbaserad frånvolymtaxa. Erfarenheter, Luleåtagets emot en a
kommun, tyder det beräknats med dessametoder haratt tonnage som
underskattats.

Ökad7.1.4 tillsyn

För stävja eventuella tendenser till illegal deponering kan kommunernasatt
miljökontor behöva förstärka sina tillsynsresurser.

7.2 Entreprenörer

Entreprenörerna kommer ökad till följdarbetsvolym ökatatt av
transportarbete och ökat skötselbehov avfallsupplagen. Vidare bedöms en
rationalisering och kvalitetshöjning avfallsbrancheninom vilketäga rum
innebär övergång till kärlhantering och hämtning med fordon vilkaen
bemannas endast Samtidigt kommer abonnentensarbetsinsatsav en person.

i vissa fall öka kärlet skall placeras i direkt anslutningatt tillatt vägengenom
vid fastighetsgräns.

finnsDessutom behov ökad information till avfallslänmaren.ett Dennaav
kan kommunen eller Informationsarbetet delentreprenören. ärges av en av
renhållningen varför denna arbetsinsatsbetalasvia taxan.
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7.3 Effekter för avfallslämnaren

7.3.1 Avfallstaxor

Den nuvarande avfallshanteringen täcks inte i samtliga studeradetaxornaav
kommuner. Luleå har full kostnadståckning via medan %-90taxan,
respektive 85 % täckning föreligger i Arvidsjaur respektive Pajala.

Avfallslämnarna kommer höjda följdtill deponiskatten och deatt taxor av
ökade kraven miljöskyddsåtgärder vid avfallsupplagen. Vid deponiskatten

200:-/ kommer detta kostnadsökning för normalhushållton att ettge en
-l60:-/år.80 l de kommuner där avloppsreningsverksslam deponeras

medför detta ökad kostnad till följd deponiskatten 25:-/hushåll ochen av
ar.

jämförelseEn mellan nuvarande och förväntad vid2001taxa taxa ett
interkommunalt samarbeteenligt skisserat scenario redovisas i4 tabell 8
nedan. Taxorna angivna inklusiveär moms.

Tabell Jämförelse mellan avfallstaxor år och1995 2001.

Arstaxa Villafastighet Flerfamiljshushåll
Kr hämtningsintervall hämtningsintervall

Vecko- 14-dagars- Vecko- 14-dagars-
hämtning hämtning hämtning hämtning

K°""" 1995 2001 1995 2001 1995 2001 1995 2001

Arvidsjaur 1 138 1 550 890 780 1 060 686 935
635" 638" 870

Luleå 1 100 1 365 620 770 898 1 115
Pajala 731 885 731 885

Veckohämtning under veckor15 resterandetid l4-dagarshämtning
hushållAvser komposterarsom

jämförelseEn kan med hushållensabonnenttaxorgöras redovisade1994, av
Renhållningsverksföreningen i 95:9. dennaI undersökning harrapport svar
erhållits från Årsavgiñenkommuner204 288 möjliga. vägtav som
medelvärde för veckohämtning hushållsavfall redovisas till 079 kr,lav
inklusive Motsvarande avgift hushållför med l4-dagarshämtningmoms. är

Någon727 kr. uppdelning mellan enfamiljs- respektive flerfamiljshushåll har
gjorts i enkätundersökningen.

Den procentuella taxehöjningen vid respektive scenario och kommun
redovisas i tabell
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respektiveavfallstaxan vid scenario.Tabell Procentuell höjning9 av

Scenario4scenario 3scenario 2scenario 1Kommun
365047Arvidsjaur 0
24Luleå 23230
21220 19Pajala

utifrån de framtidadifferentieradbliindustrikunder bedömsAvfallstaxan för
medföradettaavfallslag kommeravsättningsmöjligheterna. vissFör att

nivån.procentuella Förgenomsnittligakostnadsökningar överstiger densom
deponeringsavgifi inärvarandeföri debiterasavfall levereras containerssom

utgår avgiñ efierPajalaochi ArvidsjaurLuleå kommun efter medantonnage
förväntas.övergång debitering efter levererattillcontainervolym. En tonnage

servicenivå7.3.2

minska.kommerAvfallsupplagens tillgänglighet för konsumenten att
för olikamed containersStängning byatippar, vilka ersättsav

skrymmande avfall inte kanavfallsfraktioner kommer, innebär attatt a
utsträckning konsumententidigare. vilkenlämnas Isättsamma som

respektive kommunsförsämrad service berorkommer upplevaatt en
ambitionsnivå.nuvarandeoch framtida

stängdaunder de tidercentralt belägnaavfallsupplagen kommerDe att vara
öppethållandetiderobemarmade.Genom förläggningde är som svararavsom

genomslagskrafiig informationönskemålabonnenters ochflertaletsmot en
hållasfortsättningsvis hög.servicenivântill konsumenten kan även

personaleninformeraVid bemannadeavfallsupplagen kande om
vilketkunskapsâtedöring avfallslänmama,och tillverksamheten ge en

bedöms mycket värdefullt.vara

Samhällseffekter7.4

Trafikarbetet7.4. l

iavfallsupplagenkommer de mindreTrafikarbetet öka attatt genom
frånåtervinningsstationer vilkarespektive kommun kommer medersättasatt

Vid scenario kommeravfallsupplaget. 4avfallet till det centralatransporteras
tillhushållsavfallet avloppsreningsverksslarmnetoch ettatt transporteras

deponering avfallochinterkommunalt avfallsupplag för behandlingavsett av
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deponiklasstillhörande

från trafrkarbetetEmissioner7.4.2

ökningstuderade kommunernamedför i de avenökadeDe transporterna
koldioxidemissionenÖkningkväveoxidemission.ochkolväte-koldioxid-, av

Motsvarandeemission,samladelänets%till 0,1maximaltuppgår avca
%.0,50,2kväveoxider ärochför kolväteprocentandelar respungefärliga

Metanemissionen7.4.3

följdtillminskakommerfrån avfallsupplagen att avMetangasemissionen
etableringVidscenario 2-avfallet iorganiskadetforbehandlingökad av

följdtillemissionenminskar metangasavfallsupplag avinterkommunala avav
upplagen.etablering gassystemav

beräknats attmetanemissionenharvärdet genomDet monetära av
bedömtsvarvidkoldioxidekvivalenter, metantillomräknatsharmetangasen

tidigarekoldioxid. Som nämtsväxthusgasän22 potentggr mervara
i bilagaberäkningsmodellenredovisas

Lakvattenemissionen7.4.4

upplagbefintligaförbedömslakvattenemissionenföljdtillMiljöpåverkan av
vidlakvattenbehandlingenochInsamlingenbegränsad. avvara modernadelvisLuleå motArvidsjaur ochiavfallsupplagen uppsvarar

upplagetsPajalaiLakvattenbehandlingen samtrniljöskyddskrav.
scenario 3omgivningspâverkan. Imedföra risk förföroreningsinnehåll kan

avfallsupplag tillsamtligaförväsentligtmiljöpåverkandennareducerasoch 4
miljöskyddsåtgärder.vidtagnaföljd av

gjorts,sluttäckningefterfrån upplagen kommerLakvattenemisssionen att
fallet idag.vadlägre ärväsentligt äntäthet,anvisadmed att varamassor av

kostnaderbelastaskommerintegenerationer attframtidainnebär avDetta att
avfallshantering.nuvarandeieventuella bristerorsakade av

Arbetstillfällen7.4.5

deponiskatten,följdtillarbetstillfällentillkommandeAntalet av
uppgårtransportarbetetökadeoch detavfallsupplagenkontrollâtgärdema

Luleå kommunFörårsarbete.maximalttillmindre kommunerna ettför de
4bedömsvilkettrafikarbete,ökatscenario 4 cainnebär geett

årsarbetstillfillen hos entreprenören.
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7.4.6 Resursåtgång

Införandet deponiskatt och ökade krav miljöskyddsåtgärder,av vilka
medför högre deponeringsavgifier,sammantaget skapar incitament for ökad

återvinning eller materialanvändning.

ökadeDet trañkarbetet innebär ökad användning fossila bränslen.en av

7.4.7 Bärkraftig utveckling

Den ökade avfallskostnaden för abonnentenbedöms i längreett
tidsperspektiv medföra minskade avfallsmängder avfallets farlighetsamt att
minskar. Ett ökat omhändertagandeeget organiskt avfall bedömsbliav
följden varvid återföring i biologiska kretslopp kan förväntas.en Det avfall
från hushållen inte kan omhändertas i regi kommersom tillförasattegen
deponiklass

7.4.8 Illegal deponering

Införandet ökade renhållningsavgifter bedömsav medföra ökad risk för
illegal deponering. Denna risk kan i glesbygd därstörre traditionen medvara
byatipper länge funnits i medvetandeoch där dessatippargemenemans
vanligen inte har upphov någontillgett synlig miljöpåverkan.

Risk finns avfallet deponerasatt illegalt i andrasavfallsbehållare, vilket
förekommer redan idag i viss utsträckning. Framför allt sommartid kan detta

nedskräpningsproblemett vidge rastplaster där kommuner och Vägverket
placerar renhållningskärl.ut En ökad miljötillsyn kan stävja eventuella
tendensertill illegal deponering.

Vid etablering interkommunala avfallsupplag kommerav avfallslänmarnas
närhet till avfallsupplagen minska vilket från pedagogiskatt synpunkt kan
merföra varsamhetenvidatt tillförsel avfall kan minska.av

7.4.9 "Export" avfall mellan olika kommunerav

De ntiljöskyddskrav formuleras för måsteupplagsom likartade iresp vararegionen. De taxor kommunernatas måsteut harmoniserasom mellanav
kommunerna så att transport avfall från avlämnare i kommun tillav en enkommuns avfallsupplag inteannans ekonomiskt motiverat, såvidaär inte
hanteringenbedrivs effektivt.mer
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förbedömningSammanfattade7.5

Arvidsjaurs kommun

mindretill deledavägning avfallet till deponering kanKravet attav
avfallsupplagen stängs.

Arvidsjaur kaniavfallsupplagetinterkommunalt samarbetekringGenom ett
taxehöjningarnaframtidafler abonnenter dekostnaderna bäras ochav

nivåTaxenivån hamnatill bedömsdärmed begränsas %.40 somenca
helhet.riketnågot överskrider den genomsnittliga förtaxan som

frånpåverkan lakvattenmetangasavgångenminskade minskadochDen ger
till vissmotverkas dettamiljöeffekter för scenariopositiva scenario 42-4. I

miljöpåverkan från trafikarbetet.ökad detdel ökadeav
årsarbetstillfalle.ungefärTrafikarbetesökningen ettger

Luleåbedömning för7.6 Sammanfattade
kommun

deponiskatten.införandetkommer främst till följdKostnaderna ökaatt avav
driñskostnader,minskadeNedläggning de mindre avfallsupplagen medförav

avfallhämtning detdessa ökade kostnader föräts somupp av avmen
tidigare deponerades de mindre upplagen.

nivå vilket innebärAvfallsupplaget i Sunderbyn har tekniskgod atten
kostnaden för tillkommande investeringar blir begränsad.

dessaberor %Taxeökningen bedöms bli i storleksordningen %, 2535 avav
införandet deponiskatt,av

öka väsentligt,trañkarbetetVid interkommunalt samarbetekommer attett
såvälnyttjas videnergiinnehållet avfallsfraktionersamtidigt i olikasom

anläggning i Boden.avfallsupplagetrötning förbränning i BEABssom

sysselsättningmedökadScenariot interkommunalt samarbetekommer att ge
årsarbeten,4ca
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7.7 Sammanfattade bedömning för Pajala
kommun

Kostnadsökning uppkommer till följd nedläggning de mindreav av
avfallsupplagen, införandet deponiskatten och ökade miljöskyddskravav
avfallsupplaget. Storleken dessakostnader inbördes ungefär lika.är

Kostnaden for det interkommunala scenariot med samarbetemed Kolari
kommun svårt beräknaär eñersom den framtida deponeringskostnadenatt
inte fastlagd.är

Positiva miljöeffekter erhålls for scenarios innebär attsom
metangasavgångenreducerasoch lakvattenbehandlingenförbättras.

Scenario 2- 4 ökningsmärre transportarbetet, vilket medförger en av
sysselsättningmotsvarande knappt årsarbete,ett

40
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1995-10-23Deponiskatteutredningen
MalmerThomas

glesbygd ökade krav förSverigesförProjektbeskrivning- konsekvenserna av
avfallskatldeponering avfall samtav en

Bakgrund

ska föreslåregeringsuppdragnärvarandeNaturvårdsverket pågår förPå ett som
avfallshantering byggerförbättradförkvantitativa mål och åtgärder somen

i augusti 1996. DeregeringentillredovisasUppdraget skaavfallets egenskaper.
deponering förslagläggs omfattar bl.a. ökade krav samtförslag nyasom

i 1996 skautredningpågårstyrmedel. Parallellt med detta arbete som marsen
ska konsekvensbedömasförslagdessaavfallsskatt. Bådaförslag tillettpresentera

företagsekonomiskaochsamhällsekonomiska-avseendepå miljöeffekter,med
metoden fördominerandeDeponering avfall idag deneffekter. ärav

finns enkeltdeponier äravfall i glesbygden. Deomhändertagande somav
skyddsåtgärderpåhöjda kravökade kostnader grund samtutformade och enav

situation.dagensförändringarkommer leda tillavfallsskatt, att av

uppdragetBeskrivning av

topptätningochpå botten-bl.a. kravdeponering avfall omfattarpåNya krav av
in iockså delasDeponiema kommer attminska genereringen lakvatten.för att av

avfalletsberoende pååtgärderkrav på dessaolika klasser med varierandetre
för hälsa och miljö.farlighet

bchandlingsaltemativandratill änavfalletmed avfallsskattenSyftet är att styra
avfall.kr/tonstorleksordningen 150-300Skatten förväntas bli ideponering. kan

vidskyddsåtgärderpåhöjda kravska beskrivaProjektet konsekvensernaav
glesbygdskommuner. lantalavfallsskatt fördeponering avfall ettsamtav en

glesbygden belysasuppstå itänkasska specifika problem kananalysen som
företagsekonomiska- ochavseendepå miljöeffeketer ochmed

studeras Luleå,skasamhällsekonomiska effekter. ärDe kommuner som
Pajala.Arvidsjaur och

kr/ton avfall tillblir 200förutsättasuppdraget skall deponiskattenFör att
förtill allmänna rådförlagetdeponering, externremissversionensamt att av

deponering antas.

ikommande förändringarkommunerna förEftersom troligtvis inte planerat
med scenarion förlämpligastavfallshanteringen, beskrivs konsekvenserna

framtidsscenarion;utfall. olikatänkbara Dessaska minstutgöra tre



350 SOU 1996:139

Bilaga 24l

kommunerna "letar kryphål" i kommande allmänna råd och så smågöra.
förändringar möjligt i sin avfallshantering.som
kommunerna ambitiösa och sig till förhållandenär ochanpassar nya
bygger anläggningar enligt kraven i varje kommun.egna nya nya

scenario där kommunerna samarbetarmed närliggandeett kommuner förc.
bästamöjliga hantering. Kostnaderna för behandlingsanläggningama kan
då delas.

Även andra scenarion bör beskrivas det kan nödvändigt.om anses

Uppdragets delar

Uppdraget består fyra delar där del beskriverl dagenshantering och del 2-4av
de olika konsekvenserna.

beskrivningKort dagens avfall och hur behandlasdet de studeradeiav
kommunerna

studeraFör konsekvenserna förändringar avfallsområdet måste förstatt av
situationdagens beskrivas i korthet. avfallsflödenKommunernas och

behandlingsresurser i dagsläget ska beskrivas. Avfallet ska delas de tioupp
avfallsslag kommunerna redovisar avfallsplaner.i sina Behandlings-som

för det avfall inte kan återvinnas kan biologiskresurser t.ex.som vara
behandling, förbränning eller deponering. Anläggningarnas tillstånd vilkasamt
miljöskyddsåtgärder finns ska finnas med. Kommunernas idagsätt attsom

avfallet till behandling kommunalträtt monopol ellerstyra genom
Övrigtdifferentierade ska också beskrivas. intresse allmäntaxor är ärsom av

fakta det finns våg på deponin, bemanning, källsortering ellert.ex.som om
sortering på deponin Större delen denna bakgnmdsinformation kanetc.. av
erållas från kommunernas avfallsplaner.

Miljömässiga konsekvenser

Högre krav på deponering avfall deponiskatt kommer innebärasamt attav en
deponiersmå saknar skyddsåtgärdervåg och inteatt kommersom attex.

kunna drivas vidare. Hur påverkas miljön deponiersmå kanske stängsattav
Analysen ska hänsyn till beräknademinskade utsläpp frånta deponin p.g.a.
alternativ behandling/bättre deponering, eventuella ökande illegaltransporter,
dumpning mm..

Kommunalekonomiska/färetagsekonomiska konsekvenser

Byatippama i Luleå uppskattas kosta 200.000-300.000 kr/st driva år.att per
Vad betyder de kraven för deponering deponiskatt förnya samt en
kostnadema/intäktema för avfallshanteringen i de studeradekommunerna
Drabbas kommunernas ekonomi Vad kommer alternativ hantering dären
avfallet istället och körs tillsorteras anläggningar kostastörre Kommeratt
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avfallstaxoma för hushållen industri förändringarnapåverkas och iattsamt av
så fall hur mycket

De små avfallsmängdema i glesbygd leder till relativt gåratt stora resurser
till samla in detta avfall. Vad kostar insamlingen i glesbygden jämförtatt med

Ärinsamling i såsom Luleå Vad kostar transporternatätort hushållensen
olika fraktioner brännbart, lättnedbrytbart organiskt, glas samtpapper,
brännbart bygg och rivningsavfall förolika priskänsliga transporter Hur långt

det alltså lönsamtär fraktioner till behandlingdessa Kan detatt transportera
bli företagsekonomiskt lönsamt samla material för återvinning såsomglasatt
och i glest befolkade områdenpapper

Samhällsekonomiska konsekvenser

Kommande förändringar kan innebära strukturella förändringardel i formen av
nedlagda små deponier och ökade till färre antaltransporter ett stora
behandlingsanläggningar. Vad samhälletinnebär detta för helhet l-lursom
förändras arbetsmarknaden Kan arbetstillfällen skapas Andra effekter förnya
samhället helhetsom

schematisk bild samhällsekonomisk bedömningav en
Aktör Vinster Förluster

aktör milj. kr2,5++ -
Aktör B

deponi milj.15 krny- --
engångsinvest. milj.0,8 kr+

ökade intäkter +-
Aktör C milj.3 kr+ -
Samhället:

NO, milj.0,2 kr.mer p.g.a. mer- -
trafik

mindre metanutsläpp-
energi från deponigas-
mindre lakvatten-
fler arbetstillfällen-
mindre resursåtgång-

m.m

Summa +/-

Analysen ska lista alla positiva negativa effekteroch för samhällets olika delar,
och där så möjligt, ska dessaär effekter prissättas. I analysen kommer
resultaten från miljö- företagsekonomiskaoch konsekvensanalysema också att
ingå. Resultatet ska sammanfattas i schematisk tabell enligt där totalaen ovan
vinstema/förlustema för olika aktörer skattas med +/-.l-3 Om möjligt ska
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vinstema/f‘o‘rlustema iskattasäven monetära termer.

Aktörer berörs kommuner, kommuninvånare,ärsom
renhållningsbolag/renhállningen, samhället m.fl..industrier, l dennaanalys

såledesalla effekter deponeringingår krav avfalluppstår nyasom p.g.a. av
avfallsskatt.samt en

Utifrån de konsekvensanalysema dras införandeskall slutsatsertre av en av en
deponiskan avfall.krav deponeringsamt nya av

Rapportering

Utredningen ska redovisasskrifiligt diskett till "Utredningensamt om
beskattning avfall tryckfárdigtdeponeras" Rapportenskaav manus.som som
följa Naturvårdsverkets riktlinjer för och innehålla tabeller.rapporter
illustrationer och bilder för tryckning.anpassade
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ALLMÄNNA RÅD AVFALLVID DEPONERING AV -
SAMMANFATTNING

MÅL OCH STRATEGI1

målet påverkar hälsaövergripande inte ochDet etablera deponierär att som
intrångså möjligtmiljö sig kort eller lång medför litet isikt ochvare som

strategin allaandra intressen. Ett antagandevid utarbetande är attav
lång Frigörandefororeningarna kommer sikt.lämna deponiernaatt av

långsamt,från tillåtas vilketföroreningar deponin ske mycketskall endast
åstadkoms barriärerforbehandling avfallet anläggande ochsamtgenom avav
nyttjande markens renandeförmåga.av

Strategin bygger svensk praxis policy EU:soch samt
deponeringsdirektiv.

Grundläggande1.1 principer

grundläggande målet delsDe principerna för och strategin är
hållbarkretsloppsprincipen vilken syfiar långsiktigttill en

samhällsutveckling. innebär miljömässigtFörsiktighetsprincipen att
åtgärdermotiverade anledningkan vidtagas finns grundaddet attom en

befara rniljöskador. innebärBästa tillgängliga teknikprincipen att
deponeringsteknik, skyddsåtgärder avslutningsåtgärderoch skall väljas
utifrån den bästa ståretablerade tekniken. denna skälighetsprincipenMot
vilken innebär ekonomiska måste in.hänsynävenatt vägas

Vidare finns principen fiirorenaren vilken tillämpad ibetalar,
deponeringssammanhanginnebär deponiägaren har dettaatt ansvar.

Mål1.2

avfallsdeponedng har mål miljö, hälsoskyddFör formulerats beträffande och
resurshushâllning.

Miljömålet innebär att:

åtgärdas såskötas ochDeponier bör lokaliseras,
sig långmiljön inte skada kort elleratt tar vare

så områden värdefulla forsikt, äratt som
naturvärden kultuminnesvården inte skadasoch

så omgivningen undviks såoch störningar föratt
långt det möjligt.är

Målet undvika hälsorisker innebäratt att:

16-120912
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åtgärdas såskötas ochDeponier bör lokaliseras,
uppstår såinte ochallvarliga hälsoriskeratt att

påverkan hälsani övrigt undviks sånegativ
påverkanlångt särskiltdet möjligt, Det ärär

befintliga framtida vattentäkter, risker ioch
samband bränder utsläppmed samt av gaser som
bidrar växthuseffekten skall beaktas.till som

Resurshushållningsmåletinnebär att:

såoch utformasDeponier bör lokaliseras att en
hushållninggod med mark, och övrigavatten

uppnås. innebärDetnaturresurser atta
materialtillgångar låsesvärdefulla mark- och inte

återvinningoch framtida upplagt materialatt av
möjlig,görs

Strategil .3

Kraven i EU:s deponeringsdirektiv uppfylls med dennastrategi, även om
strategin i vissa frånavseendenskiljer sig direktivet.

Strategin grundar sig två huvudtankar. första nårDen utsläppenär näratt
områdenskyddsvärda skall hålla så låga uppstår.de halter skador inteatt

andra fördröja så långtDen utsläppen möjligt förär att attsom en
nedbrytning i deponin, kringliggande mark och grundvatten. Tillförseln av

inte nedbrytbara så långsamsker i takt fastläggning ochämnen är attsom
utspädning tillräckligt låga halter.tryggar

ÅTGÄRDERPÅ2 KRAV

uppnå målFör de angivits högre ställasbör krav vidatt som
avfallsdeponering de normalt ställs idag. bådeKravenän som avser
planeringsåtgärder skyddsåtgärder.och Emissionernabör begränsasgenom
åtgärder bådefor minska mängder och halter olika föroreningar.att av

omfattningKravens för skilda avfallsslag indelning i treangesgenom en
deponiklasser, till vilka olika avfallsslag föras.skall

Grundläggande2.1 på avfallsdeponierkrav

Blandat avfall bör normalt inte utifråndeponeras skall omhändertas sinautan
egenskaper.Därigenom kan föroreningarna till litenkoncentreraman en
volym och öka kraven hantering detta avfall.av

Deponier bör fysikaliskt vanligasteoch mekaniskt stabila. Den orsakengöras
till sättning i deponier nedbrytning organiskt material ochär av
sammanpressning avfall. Huvudregeln deponierannat är ärattav som
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fysikaliskt uppnås tvåoch mekaniskt inom efterstabila, vilket bör kunna
avslutad deponering

Deponiema bör successivt eñerbehandlas. kanDetta göras attgenom
deponierna lämplig utformning vilket möjliggör täckningges en av
föregående etapp.

skyddsåtgärder2.2

skyddsåtgärder kan delas åtgärderi under deponins aktiva passivaresp
fas.

Skyddsåtgärderna under den aktiva fasen i delar medöverensstämmer stora
åtgärderde vanligen redan genomförs idag. En väsentligt skillnad liggersom

i kravet bottentätning för uppsamling lakvatten, för deponierde därav
detta bedömts nödvändigt.vara

Skyddsåtgärdema i den passivafasenkommer framför för befintligaallt
deponier koncentreras topptätningar, långsiktigdär kravet täthetatt
kommer väsentligt högre vad förekommer för närvarande.att änvara som

framtidaFör deponier tillkommer kravet förbehandling avfallet ochav
minimering lakvattenbildningen.av

2.3 Krav för olika deponiertyper av

Deponiema indelas, tidigare i deponiklassertill följd EU:snämnts, tresom av
deponeringsdirektiv. Deponiklass innebär riskerna höga för skadorl äratt
hälsa miljöoch medan klass innebär låga3 risker. måsteDeponin uppfylla
vissa krav för tillhöra specifik deponiklass. Till deponier inomatt en
respektive deponiklass får tillföras avfall väl specificeradmed
föroreningsgrad och mobilitet hos föroreningarna. Flertalet deponiema iav
Norrbottens län kommer hänföras till deponiklass eller2att

Omställning2.4 deponier i driftav

deponier i drifiFör skall anpassningtill krav följer EU-direktivenen som av
år.ske inom områden5 För med begränsadeförutsättningar, exempelvis

glesbygdsregioner, kan åromställningstid 10 längre godtas.en men

PÅ3 KRAV AVFALL SOM DEPONERAS

För tillgodose kraven från hälso- måsteoch miljöskyddsynpunkt kravatt
ställas det avfall skall deponeras.Föroreningsinnehållet mängd ochsom

mobilitetentyp, hos föroreningarna fysiskaoch egenskaper till vilkenavgör
deponiklass avfallet skall och avfallet förebör behandlasstyras om
deponering. Verksamhetsutövaren för avfall uppfylleratt mottagetansvarar
kraven för deponeras,varför avfallslämnaren bör ombesörja avfalletatt att
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karaktäriserat vid leverans,är

Utgångspunkter3.1

bedömning riskerforFöljande egenskaperhos avfallet betydelseär avav
hälsaoch miljö.

toxiska,Avfallets innehåll, mängd,halt och av
bioaccumulerbara svårnedbrytbaraoch ämnen.

Mobiliteten hos fororeningarna.

påverkar konstruktionEgenskaper avfallet deponinshos tsom
nedbrytbarhet.ex

Avfall3.2 inte bör deponerassom

Avfall någon Avfalletmed nedanangivna egenskaperbör deponeras.av
så erhålls avfalletbör i stället behandlas egenskaper innanacceptablaatt

deponeras.

sådantExempel avfallAvfall med hög mobilitet hos fiiroreningarna. är
frånaska avfallsforbrärming.

Avfall föroreningarmed toxiska, bioaccumulerbara ellerärsom
svårnedbrytbara. avfall mikrobiellDessa kan destruerast ex genom
nedbrytning eller förbränning.

Avfall deponering blandatinte är fysiskt innebärstabila. Det attsom av
organiskt och oorganiskt avfall alltförinte bör ske stora
differenssättningar normalt uppkommer.

lakvattenbildningAvfall i flytande form. Avfall bidrar till ökad bör intesom
deponeras.

Förbränning har bedömtsAvfall har hög gaspotential.som en som en
lämplig metod avfallet innehåller smittforande komponenter. Undantagom
från övergångsperiodförbränning kan befintligtunderaccepteras en

sådantdeponi där avfall deponeras där ingen mark iidag, d tasv s ny
anspråk.

Avfall är smittförande, biologiskt, explosivt, oxiderande ellersom
Iättantändligt

påKrav avfall3.3 till olika deponiklassernade

skilda for avfall till de olika deponiklasserna.De högsta kravenKraven är
ställs for avfall till deponiklass redovisas endastkraven fornedan
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deponeringminiminivån vidtvå dessakravdeponiklass de utgör av
hushållsavfall.

på deponiklasstillavfallKrav

föroreningspotential ochmåttligmedavfallklass börPå deponi 2 enaven
föroreningarna deponeras.låg mobilitet hos

deponiklasstill 2avfall bör förasExempel ärsom

avfall,miljöfarligtexklusivehushållen, dfrånRestfraktion sv
organisktlättnedbrytbartochbrännbartåtervinningsbart,

material.

rivningsavfall ochfrån ochfraktioner bygg-Måttligt förorenade
uppfyller kravenrivningsavfall detbygg- ochosorterat om

gaspotential.ochfysisk stabilitetanseende

från förbränningförutomfrån energiproduktionFlertalet askor
avfall.olja ochav

Asbesthaltigt avfall

avfallets egenskaperBestämning3.4 av

detavfallet innankaraktäriseringdelsavfallet bör ske,Kontroll avgenomav
deponin.vidmottagningenvidkontrolltill deponin, delsfors genom

intresseavfallsleverantörensoch/ellerverksamhetsutövarensligger i attDet
så säkerhetmedegenskaperdeponering relevantaavfallets förredovisa stor

kostnadseffektivtmöjligt sätt.ettsom

nivåer:ske följandeavfallet börKaraktäriseringen treav

ikaraktäriseringDenna görsNivå karaktärisering.Grundläggandel - underlagochskall förasavfallettill vilken deponiklassbedömasyfte geatt
år.tredjeskeböravfallets egenskaper. Dennabedömningför vartav

karaktäriseringåterkommandeNivå Kvalitetskontroll2 är aven- medöverensstämmelseavfallet iför kontrolleranyckelparametrar äratt att
gånggenomföras minst lkaraktärisering börtillståndet för deponin. Denna

industriavfall vilkaaktuell för vissakontroll bedömsår. Denna varaper
avfallsupplaget.tillförs

granskningvisuellhand skeNivå bör i förstaPlatskontroll3 genom- avfallet. Viddeponeringenvidoch sker redan idagluktkontrolloch/eller av
för analys.vidarekan stickprovbehov uttas
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LOKALISERING DEPONIERAV4

nylokalisering lokaliseringutredning genomföras forVid deponier börav en
uppfylla miljöskyddslagens plats,krav bästavalatt av

Geologiska4.1 barriärer

Naturvårdsverket harEU-direktiven ställer krav geologiska barriärer.
dessa förhållanden formuleratill svenskaanpassat att engenom

för områden geologisk barriär.genomströmningstid fungerakan somsom
lår,deponiklass kravet år för deponiklass detFör 2 medan 350 ärär

Vidare bör hänsyn till recipienten vilket innebär kravenskyddsvärdetas att
geologisk barriär kan skärpas, fall lindras.i ingetmen

tydlig anvisning fås i anvisningarnaEn beträffande den geologiska barriären
där det redovisas sådana kravet nominellmarken bör ha egenskaperatt att
genomströmningstid klaras inom avstånd högst 500 Denett av m.

10"-10"hydrauliska konduktiviteten i strömningsriktningen bör mellanvar
för fastläggning och nedbrytning föroreningar skall kunna ske ochatt av
bildat lakvatten inñltrera.

EMISSIONSBEGRÄNSNING5 OCH
DEPONERINGSTEKNIK

viktigaste tekniska åtgärdernaDe omfattar lakvattenuppsamling under
deponins aktiva fas tätningar begränsarlakvattenbildningen undersamt som
den passiva fasen.

5.1 Vattenbalans fdr deponier

vattenbalans skall för LakvattenmängdenEn deponin. bestämsupprättas av
nederbörden avdunstningen inläckande yt/grundvatten.+-

Aktiv fas
frånLakvatten deponier tillhörande samlasbördeponiklass 2 upp,

kontrolleras och behandlas fårså Lakvattenläckaget forerfordras.om en
l/mzxårdeponi klass uppgå till inte visas2 50 mm, det kan50 attav om

fdroreningsspridningen måttligunder den och med godaktiva fasenär
marginal kan forbehandlingDetta kan uppnåsaccepteras. t avex genom
avfallet.

Passiv fas
i princip likaKraven for avfallsupplag denden aktiva passivaunderär som

fasen.Dock förutsättningarna under denlakvattenläckagetreduceraär att
passivafasenväsentligt bättre aktiva.under denän
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Tätskikt5.2

måste förses med tätskikt.deponinreducera IakvattenläckagetFör att
under deponin itätningentätning deKraven görsär oavsettsamma om
fasenden aktivaform bottentätning eller eñer avslutande somavav

bentonitmembranermaterial ellertopptätning. Naturmaterial, stabiliserade
måstepermiabilitetenVid natunnaterialkan användas. användning varaav

10"låg, Två rekommenderasochmycket i princip mls. lager
packningsförfarande måste enskilt fall.utredas i varje

5.3 Deponiuppbyggnad

stabilitetsfrågor,Vid deponiuppbyggnaden lagts vidhar vikt harstor
efiersom täthet försämras densättningar kan medföra deponins äratt om
försedd Risken för skred i underliggandemed botten- eller topptätning.

skall användasvidjordlager skall beaktas varvid säkerhetsfaktor 1,5en
beräkningen.

tillåtas.Deponering homogena avfall organisk halt kan Exempelmed högav
måste såavfall skei denna kategori rötslam. Deponeringenär atta

sättningar inte andra avfallsceller ochuppkommer vid anslutningar till att
långdifferenssättningar sikt.oacceptabla inte kan uppkomma ens

Efter avslutad deponering får differenssfittningama inte 0,05större änvara -
förmm/m deponier klass och0,1 1av

Etappindelning

Deponeringen avfallet bör i och storlekenuppdelas etapper etappenav
sådanbör årssluttäckningen ske inom period.bör 10attvara en

5.4 Emissioner till luft

Vid deponering organiskt avfall deponigas Vidkommer attav genereras.
upplag med gasproduktion deponigas samlas nyttjasbetydelse skall ochav
för energiproduktion alternativt facklas upplag vidDeav. som
tillståndsprövning omfattas deponigasförekomstkrav undersökningav av

årligen hushållsavfallde tillförs minst eller organiskt3 000är ton annatsom
avfall.

Emissioner till luñ kan till följd deponeringuppkommaäven av av
kvicksilverhaltigt avfall eller petroleumkolväten.

Sluttäckningen5.5

Sluttäckningen skall dimensionerasutifrån infiltrationsbegränsning och
beständighet i den passiva fasen.



1996:139SOU360

Bilaga 2 88

dräneringslager,består tätskikt,principiella uppbyggnadenDen av
vegetationslager.skyddstäckning ochmaterialavskiljande lager,

Mäktigheten kanuppgå till l,0-l,5m.Skyddstäckningenstjocklek bör
kan klarasbarriärenhydrauliskadet kan visas denreduceras annatattom

sätt.

KONTROLL6

omgivningen. KontrollenEgenkontroll för följa påverkangörs att upp
kontroll tekniskainnehåller avfallets egenskaper,tre moment, av

emissioner tillkontrollutformningen inkl material och funktion samt av
tillstånd rniljöskyddslagen.enligtomgivande miljö relaterat till gällande

Kontroll avfallinkommande6.1 av

karaktäriseringendet inkommande skeKontrollen avfallet bör genom enav
nivåer. skall kartläggashuvudegenskaperföljande De ärtre tre som

fysikaliskaochfororeningspotentialen, fororeningamamobiliteten hos
egenskaper.

nivåer.ske iredovisats tidigare skall karaktäriseringenSom tre

år.tredjeNivå Grundläggande bör skekaraktärisering.l Denna vart-

karaktäriseringNivå Kvalitetskontroll återkommande2 är aven-
industriavfall vilkanyckelparametrar och bedöms aktuell for vissavara

avfallsupplaget.tillförs

visuell granskningNivå Platskontroll bör i första hand ske3 genom-
avfallet.deponeringenoch/eller luktkontroll och sker idag vidredan av

Kontroll utformning6.2 tekniskav

främst kontrollKontrollen deponins tekniska utformning omfattar avav
och gasuppsarnlingförkommande tätskikt lakvatten-och i förkommande fall

sluttäckning.samt

består utforandekontroll ochKontrollen dels materialkontroll,av
funktionskontroll.

Kontroll6.3 emissionerav

innefattardeponier skall finnas kontrollprogram,För ett som a
befintligt föremissionskontroll, inriktas huvudsakligen, liksom

kontrollprograrn, kartläggning påverkan i grundvattnet.av
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år 2001Arvidsjaurs kommuniAvfallsmängder

ArskvantitetDeponiklassSNVenlAvfallstyp
ton

2 4192avfalljämförligtHushållsavfall därmedoch
603trädgårdsavfallPark—och

3rivningsavfallochBygg-
162från energiutvinnningAvfall

179från "kommunalt"avloppAvfall

från industrielltavloppAvfall
produktermineraliskafrån utvinningAvfall av

4003Branschspecitiktavfall
3VanligenBranschspecifiktavfall

109Specialavfall
3189kvantitetTotal

scenario4fillkommeri
1 828frånArjeplogAvfall

450frånSorseleAvfall
4675scenario 4ikvantitetTotal
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år 2001Luleåi kommunAvfallsmängder

ArskvantitetDeponiklassenl SNVAvfallstyp
ton

170002avfallHushållsavfall jämförligtoch därmed
8573trädgårdsavfallochPark-

3rivningsavfallochBygg—
000102frånenergiutvinnningAvfall

5 000från "kommunalt"avloppAvfall

från industrielltavloppAvfall -
från produkterutvinning mineraliskaAvfall av -

3Branschspeciñktavfall
0006Vanligen3Branschspecifiktavfall

3 191Specialavfall
42 099kvantitetTotal

i scenario4Tillkommer
5 516frånBodenAvfall

16970PiteåfrånAvfall
5001ÄlvsbynfrånAvfall

scenario4Avgári
14000för förbränningAvfall till Boden
52 085kvantitet i scenario 4Total
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år 2001i Pajala kommunAvfallsmängder

ArskvantitetDeponiklassenl SNVAvfallstyp
ton

20012avfalljämförligtHushållsavfall därmedoch
453trädgårdsavfallPark-och

4013rivningsavfallochBygg-
4202från energiutvinnningAvfall
200från "kommunalt"avloppAvfall

från industrielltavloppAvfall -
produkterfrån mineraliskautvinningAvfall -av

503Branschspecifiktavfall
3VanligenavfallBranschspecifikt -

Specialavfall -
3162kvantitetTotal

iscenario 4Avgår
1 200Hushållsavfalltill Kolari
1 100iscenario 4Total kvantitet
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omfattningProducentansvarets

Återanvändning material-ellerFörpackningsslag
viktsprocentiåtervinning

förpackningarStandardiserade av
återanvändning%95läskochförglas

förglasFörpackningar av
återanvändning%90Sverigeifylldaspritochvin

elleråteranvändning%70Övriga glasförpackningar av
materialåtervinning

aluminium,Förpackningar av
elleråteranvändning%50dryckesförpackningardock

materialåtervinning

elleråteranvändning%65wellpappFörpackningar av
materialåtervinning

aluminium,Förpackningar av
elleråteranvändning%70dryckesförpackningardock

materialåtervinning

Övriga förpackningar papp,av
elleråteranvändning%30och kartongpapper

materialåtervinning

plast,Förpackningar av
elleråteranvändning%30dryckesförpackningardock

materialåtervinning

elleråteranvändning%S0stålplåtFörpackningar av
materialåtervinning

elleråteranvändning%75joumalpapperochTidnings-
materialåtervinning

lastbilar,personbilar,frånDäck
terrängfordon,motorcyklarbussar,

släpfordon ochmotorredskap,
elleråteranvändning%60eñerfordon

materialåtervinning
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deponigasemissionenvärdetdet nometäraBeräkning avav

utifrånberäknatsharavfalletdeponerandefrån detDeponigasproduktionen
m’ deponigas. Samma180hushållsavfall bildarantagande.följande l ton

Gasenavloppsreningsverksslam.förantagitsdeponigaspotential har
övriga%resterande25koldioxid och ärinnehåller 25 %% gaser.50 metan,

genomsnittår, varfördeponigasbildning under 30pågår ettavfallsupplagetI
koldioxidochKolinnehållet metanm’ beräkningen.vidhar6 använts

kg/m’kg/m3, 0,336 utgörsuppgår till metan.0,503 avvarav

vilketuppgår till kg2avfallårliga emissionen gerDen metan tonperav
koldioxidinnehållet iEmissionenkoldioxid.kgmiljöeffekt 44 avsomsamma

deneffektenbliravfallxår, såledesuppgår till kg3,7deponigasen ton
emissionen,Effektenkg/åncton.metanemissionen 48sammanlagda avca

koldioxid.motsvarande 1,44pågår, såledesblir tondende trettiounder som

avgår underkollättnedbrytbanalltavfalletkomposteringVid attantasav
endastfalli dettaföreliggeravfallKolinnehållet kg/ton90 somprocessen.

intehuvudsakkolet iEflersomkoldioxid.kgvilket 330koldioxid, motsvarar
värdetväxthuseffekten. Det monetärafår bidra tilldet intefossilt kolär anses

värdetreduceradärför ñnnasnoll. kantill Det attdärför argumenthar satts
koldioxidemissiondenmedfrån deponigasemissionmiljöeffekten somavav
emissionenVidare kanavfallet.komposteringviduppkommer avav

täckskiktet. Enioxiderasdeponigas reduceras metanet grovattgenom
4158,Naturvårdsverketsredovisad iberäkning rapport

dettareduceras10% sätt.Deponigasgenerering, i vilken uppskattas att
motsvarandeuppgå till 1antagitsdärförmetanemission harMiljöeffekten av

dessablir medvärdeavfall.deponerat Detkoldioxid monetäratonton per
avfall.organisktdeponerat360:-/tonantaganden

vid beräkningarna.värde harDetta använts
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driftskostnaderinvesterings- ochBeräkning av

Scenario 2 3o

efterVolymDeponerat Volym efterKommun
deponering scenario 3deponeringtonnage

0,66densdensscenario 2
0,5

85043 200 6 400Arvidsjaur

000Luleå kompaktor 6442 000 64 000

50032 300 600Pajala 4

Scenario 4

iDeponerattonnageefterKommun Deponerat Volym
frånKolari Pajaladeponeringtonnage

Arvidsjaur 5 500 3008

Luleå 57 000 86 400

2001Pajala 1 100 2 200

m’Årliga uppgårkostnadkostnader for topptätning scenario Antagen per
till kr.100

m årKostnad/kkrArealKommun Volym Höjd m
160Arvidsjaur 6 400 16004

Luleå 32020064 000 20 3

42Pajala 600 4204 11

mlÅrliga kostnadkostnader för bottentätning scenario Antagen per
uppgår till kr.75

m årKostnad/kkrVolym Höjd ArealKommun rn
36Arvidsjaur B50 4854 10

Luleå Finns3 20064 000 20

24320Pajala 3 500 11
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mlÅrliga uppgårkostnadscenariokostnader för topptätning Antagen per
till kr.100

m årKostnad/kkrArealVolym HöjdKommun m
485 49Arvidsjaur 4 850 10

Luleå 200 32064 3000 20

32320Pajala 3 500 11

mlÅrliga kostnadkostnader for bottentätning scenario Antagen per
uppgår till kr.75

m årKostnad/kkrVolym Höjd ArealKommun m
62Arvidsjaur 8 300 83010

Luleå Finns3 94086400 20

15Pajala 2 200 20011

Årliga m2 uppgårkostnadkostnader för scenariotopptätning Antagen per
kr.till 100

m årKostnadlkkrKommun Volym Höjd Arealm
Arvidsjaur 8 830 83300 10
Luleå 320 43286400 20 4

200 20Pajala 2 200 11

Nytillkommande delarKostnad för lakvattenuppsamling scenario 3 av.avfallsupplaget.

Överstril- sum-Kommun Lakvat- Uppsam- Luftning Pump-
station ningtenvol. ling sdamm ma

27 77Arvidsjaur 400 Finns Finns 50

Luleå 110 5602 560 Finns 450 Finns

50 20 140Pajala 260 Finns 70
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delarNytillkommandescenario 4lakvattenuppsamlingför avKostnad .avfallsupplaget.

Överstril- Sum-Pump-LuftningUppsam-Lakvat-Kommun
ningstationsdamm matenvol. ling

772750FinnsFinns400Arvidsjaur
810160Fin650Luleå Finns1503 ns
120205050160 FinnsPajala

scenarinvesteringskostnader 2

ÅrSummaVåg KompostytaKommun
162B001300500 1Arvidsjaur
00Cell depLuleå Finns

200 1081700500Pajala

scenariInvesteringskostnader 3

ArSummaGas-KompaktorVåg LakvattenKommun
anlbehandling

39035041 750000100 2500Arvidsjaur
120325625 1Luleå Finns 700
398425750 412 000500 175Pajala

Investeringskostnader Scenario 4

ÅrSummaGasKompaktorVåg LakvattenKommun
behandling

390327750 4177 2 000500Arvidsjaur
130435625 1Luleå FinnsFinns 810
55620120500Pajala
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BAKGR UND

depo-idag inte barabedrivsPå behandlingsanläggningmodernen
aktiviteterockså rad andraförekommerneringsverksamhet. Där en

omvand-behandling,förbehandling,såsom sortering, separering,
inkommandeoch lagringförädling, Stabilisering restpro-ling av

produkterframställningmed tillverkning ochoch till ochdukter av
inlångt ifrån kommerallt detbränslen. innebäroch Detta att som

tillkommer inmaterialavfall.anläggningen Annattill är som
verksamheter ifrån olikadels returprodukteranläggningen är
förädlas tillomvandlasvilka skall hanteras ochsamhället, pro-

behövstillsatsvarorråvaror delseller bränslendukter, m.m. som
olikaför de processerna.

också byggar-ständigbehandlingsanläggning utgörstörreEn en
behandlingsanläggningarområden iordningställs,betsplats. Nya

anläggs,uppförs, vägarbyggnadermaskiner installeras,byggs,
anläggsinsynsvallarskyddsåtgärder form tätningar vidtas,i av

m.m.

gränsdrag-måste således klaravfallsskattinförandetVid enenav
avfall ochbeskattasskallsådant materialmellanning göras som

långt ifrån alltdåbeskattassådant material inte skall somsom
avgränsningengångerMångaavfall. ärgrindarna ärförs in genom

gränsdragnings-uppstå raddet kommerlätt göra. Men attatt en
förhållan-åskådliggörasyfteutredning har tillproblem. Denna att

deponeringmedbehandlingsanläggningvid moderndena somen
gränsdragningsproblemenidentifieraomhändertagande,slutligt

påförslag avgränsningar.och ge

1-30SNO59/95-l
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Förhållandena beskrivs nedan är de faktiska förhållandenasom
vid Ragn-Sells behandlingsanläggning Högbytorp i Upplands Bro
kommun. Förhållandena där kan till del generaliserasstor till
andra större behandlings- och deponeringsanläggningar i Sverige.
Vid de mindre avfallsupplagen förekommer inte så mycket annan
verksamhet än deponering, och förhållandena där är sannolikt
relativt enklare från avfallsskattesynpunkt.sett

Det finns klar tendens behandlingsanläggningamaatten blir färre
och större. Inte minst kommer de kommande deponeringsdirekti-

från EG och Naturvårdsverkets allmänna rådven för deponering
verka i den riktningen.att Då kommer sannolikt flertalet av

anläggningarna ha likaatt diversifierad verksamhet denen som
idag bedrivs på Högbytorp.som

Vårt uppdrag är göra flödesanalysatt material- och avfalls-en av
strömmar till frånoch behandlingsanläggning avfallsupplag.en
Vår utredning har utgångspunkt det skall införasattsom en
avfallsskatt i enlighet med direktiven 1995:37 ifrågasätteroch vi
inte här sådan skatt är verkningsfull ellerom inte.en

ANVÄNDA BEGREPP OCH TERMER

Vi använder i denna utredning när det gäller materialslagenoss av
de begrepp och finns itermer Tekniska Nomenklaturcentra-som
lens avfallsordlista, TNC 62.

Vi använder i denna utredning när det gäller materialslagenoss av
de begrepp och finnstermer iTekniska Nomenklaturcentra-som
lens avfallsordlista, TNC 62.

Det överordnade materialbegreppet är restprodukt underinde-som
las i returprodukt restprodukt tillvaratagits för återvinning,som
avfall restprodukt kasserats för omhändertas och förore-attsom
ning

IRESTPRODUKT

RETURPRODUKT IFÖRORENINGAVFALL

SM059/1995-I1-30
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FLÖDEN AV RESTPRODUKTER OCH PRODUKTER
nedan beskrivna åskådliggörsDe materialströmmarna grafiskt i

bilaga

3.1 INFORSEL ANLÅGGNINGSOMRÅDETTILL INKL. DEPONIN

Mtrl- Beskrivning
ström

Speciella "avfallsslag"1 och lagras i väntantas emotsom
på behandlingsteknik skall komma fram möjlig-att som
gör omhändertagande deponering.än Vid Hög-ett annat
bytorp frånbildrör och data-TV-apparatertas emot t.ex.

lysrör och andra kvicksilverhaltiga lam-apparater samt
tvåi specialceller.por

Avfall deponeras.som

Material används för stabilisera aska och slaggattsom
så lättrörliga avfallet frånämnen i hindras spridaatt att

ifrågasig. Materialen kan andra askor medvara puzzo-
lana egenskaper eller och naturmaterial somcement
ballast.

Restprodukter för sortering, separeringemottassom
eller förbehandling. kan sig blandadeDet röraannan om
restprodukter från byggföretagindustrier, d.o

Restprodukter och avfall för behandling ochtas emotsom
förädling. Behandlingen beståkan i rötning av t.ex. mat-

från utsorterad fraktion hus-rester restauranger, ur
hållsavfallet d eller kompostering organisktav t.ex.0

frånmaterial grönområden.parkskötsel eller andra Det
ocksåkan sig behandling oljeskadaderöra t.ex.avom

jordmassor kompostering, separation oljehal-genom av
tiga slam, dispergering färgavfall etc.av

produk-Restprodukter för framställningtas emotsom av
beståråvaror kanoch / bränsle. Restprodukternaellerter,

uttjänta fordonsdäck, rivningsvirke d. till-För attav o
till-verka vissa produkter, kompostjord, behövert.ex.

satsmaterial i form sand, bark införskaffas.av 0

Material formanvänds i den verksamheten isom avegna
byggnads- och anläggningsverksamhet driftensamt av
anläggningen.

SM0591995-11~30
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deponeringsområdet8 Material används inom för attsom
uppföra stödvallar, anlägga transportvägar, lägga ut
tätskikt topptätningarbottentätningar, mellantätningar,

påföraoch täckskikt för växtetablering.

Material ocksåför vissa anläggningsarbeten kan utgöras
färdigbehandlade "friklassade" jordmassor.av

på9 Restprodukter förbehandlats eller förädlats amatsom
återvinningscentral,ställe, och firt.ex. tas emoten som

lagring för utleverans.senare

frånRestproduktcr verksamheten förs10 den tillegna som
anläggningsområdetförbehandling inom

frånAvfall de olika verksamheterna inom anläggningsm-11
rådet förs deponiområdettill för deponering.som

från12 Färdigrötat material biocellema kan förädlas till
jordförbättringsmaterial eller växtnâringsmedel.

påvanligtDet är det behandlingsanläggningarna finns möjlig-att
småindustrierhet för allmänheten och lämna returprodukte"att

återvinningscentraler. sådanvid särskilt iordningställda En m6-
påfinns pålighet Högbytorp. inte illustrerats skisseniDetta har

bilaga

uppståheller har de kan i anledningillustreratsströmmar som
påde olika materialbolagen in sig med lager kommuralahyrattav

och andra behandlingsanläggningar gäller för Högbytorp.

3.2 UTFÖRSELFRÅNANLÄGGNINGSOMRÅDET

Mtrl- Beskrivning
ström

frånMaterial, efter förbehandling levereras20 utsom
anläggningen eller till lager

inom anlägg2 Material alla de olika slag lagrats1 av som
utanförinom ellerningen antingen de "producerats"

anläggningen.

råvaror inomProdukter, och bränslen tillverkats22 som
anläggningsområdet

1-30SM059/1995-l
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f6rbehand1ingviduppkommitavfallMiljöfarligt23 avsom
får omhandslutligtoch intemiljöfarligt avfall tassom

anläggningen.inom

från anlägg-levererasefter behandlingMaterial ut24 som
lagerningen eller till

det liteutåtriktade antal ärpilarnaskan deDet synas som omav
Så dock fallet.från inte Denanläggningen. ärmaterial förs utsom

pilsig under 2 1.material döljerströmmenstora nummer

ANLÃGGNIIVGSOMRÅDETUTFÖRSEL FRÅN3.3 DEPONIGAS,LNIH..DEPONHVAV
oLAKVATTEN D

BeskrivningMtrl-
ström

behand-reningsverk förkommunalttillLakvatten förs30
lokalt omhänderta-kanVid andra anläggningarling.

gande förekomma.

anläggningen fördels inomanvändsDeponigas biogas31
behandlingsanläggningardrift olikauppvärmning och av

näralig-energibolag för uppvärmningprivatdels ett avav
bostadsområden.gande

ANLÄGGNINGHÖGBYTORP ÄR SANNOLIKTBENEN STOR -
REPRESENTATIV

ibehandlingsanläggning. MättHögbytorpsanläggningen är storen
ifemårston de störstaanläggningenärantalet mottagna en av

så småningom blikommerden ellerSverige. Men är att represen-
deni Sverige. Avavfallshanteringenför restprodukt- ochtativ
påårligen lan-deponeraspå avfall000mängd 5 500 ton somca

eller3 600 000avfallsupplag deponeras250dets ton cacaca
på anläggningarna.de% 25 största65

anläggningar årfrån flertalet Övrigaskiljer l-lögbytorpDet som
ochbensinstationsslam, askaförbehandlingsanläggningarna

m.fl.,limavfalllack- ochkreosotförorenade jordar, färg-,slagg,
oljeförorenade jordarförkomposteringsanléiggningen m.m.

de "avfall"bara förårliga till Högbytorp kantillförselnDen anges
avrundadevåg. Mängdema, äridag in övervägs genom-somsom

pååren, fördelar sig följande sätt:för desnittsvärden senaste sex

SM059/1995-1l-30
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Avfallsslag Årlig mängd i ton

Hushållsavfall 25 300
Bygg- och industriavfall 88 400
Asbest 500
Avfallsförbränningsaska 3004
Biobrånsleaska 2 500
Kolaska 33 900
Deponerbart slam 21 100
Rötslam täckmassor 11 300som
Oljeskadade 9 900massor
Fyllnadsmassor 24 200
Oljehaltiga slam 13 800
Fårgavfall 1 200
Lösningsmedelsavfall 900
Färgavfall 700

FLÖDENA5 HUR HANTERAS IDAG

Skissen med beskrivande är inte geografisk lägesbeskriv-text en
ning över de olika materialslagen och avfallsslagen hanteras ivar
verkligheten. Avfall skall deponeras hanteras inom iordning-som
ställa deponeringsområden. Inom Högbytorp finns f skildatren
deponeringsområden i drift; för hushålls- och industriavfallett
Deponiområde på1 24 ha, för askor och slagger Deponi-ett
område på2 7 ha och specialdeponi för icke miljöfarligten
färgavfall.

På Deponiområde försiggårl inte endast deponering. Där sker
samtidigt urplockning sådana fraktioner Ragn-Sellsen av som
bedömer kunna möjliga nyttiggöra. För detatt avgöravara att om
finns nyttigheter i avfallet breds varje ankommande lass på denut
plana upplagsytan. Med särskild skotare plockas sedan deten
återvinningsbara materialet i första hand ochträ metall. Deut,
utsorterade fraktionema ned till särskild behand-transporteras en
lingsyta, där flisasträt kampanjvis och där skrotet isorteras ytter-
ligare skrotfraktioner. Träet utgör bränsle vid industrier och vär-
meverk och skrotet säljs till skrotuppköpare.

SM059/1995-11-30
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Högbytorp tillstånd avfall ihar slutligt omhänderta miljöfarligtatt
kompostering.form oljeskadad jord. Jorden behandlasav genom

Sedan restoljehalten har bolaget till-nedbringats till under %1
stånd föra Deponiom-materialet för efterkompostering tillöveratt
råde under blir materialet1. När restoljehalten sjunkit till 0,1 %

deponiområdefriklassat från användasoch kan föras för1ut att
såväl inom anläggningen.utomsom

Likaså sker förbehandling och behandling olika returprodukterav
på anläggningsområdet.och avfall skilda ställen inom För slam

från påbensinstationer finns särskild anläggning uppförd etten
för frånställe, rötning finnsmatrester utrust-restaurangerav

på deponeringsområdetningen installerad avskild inomytaen
0.s.v.

påfinns på återfinns fleraheller inte enda ställe"Lagret" ett utan
anläggningsområdet, maskinerplatser inom ofta i anslutning till de

lejsfinns inom anläggningen eller periodvis inpermanentsom som
området.och ställs inomupp

inkommande våg. vågenavfallet in ViaDet vägs över passerar
också sådant tätskiktmaterial används för olika täck- ochsom
medan material för vägbyggnad, vallbyggnad oftast inte vägs.
heller vägs material används i driften in.som

frånmaterial med hjälp skotare inkom-Det plockas utsom av
mande avfall på behand-deponin inte det förs tillvägs närutuppe
lingsytan. Däremot naturligtvis utleveranser flis, skrot o.d.vägs av

således anläggningsområ-sker massomflyttningarDet inomstora
råva-det. Genom förbehandling överförs avfall tilloch behandling

Någonprodukter elleroch insatstillsatsvaror. Vägningror, annan
mängdbedömning ochgörs inte de hanteras trans-av massor som

anläggningsområdet. såledesinom helerfordrasDetporteras en
del ochrutiner vid anläggningen för kunnarätt utatt taxeranya
leverera in avfallsskatt.en

ÄRINKOMMET AVFALLMATERIAL INTE OCH ALLTAVFALL
FÖRBLIR GRÄNSDRAGNINGS-INTE ALLTID AVFALL.
PROBLEM

åtgärderrad avfallEn inom anläggningen syftar till omvandlaatt
någon råvara,till form nyttighet, egentli-bränsle d. Det ärtav ex e
endast det förs till själva deponin för omhänderta-slutligtgen som

gande föremålavfall och skall bli för beskattning.ärsom som

SMO59/1995- -301l
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Vi vill här påpeka rad material förs till anläggningen fören som
olika behandling eller lagring eller används inomtyper av som
anläggningen i de olika frågaVid beskattningprocesserna. om en

avfall kan diskussioner uppståkomma frågamaterialet iattav om
avfall ellerår bör betraktas frågaavfall eller det årsom om om

returprodukter. Framställningen följernedan materialslagsord-
ningen i kapitel 3.

Speciella "aufallsslag

påI väntan lämplig teknik kommer fram lagras bildrör,att lys-t ex
irör specialcell. Returprodukterna inte deponeradeårm.m. en

avsikten de skall återvinnasär behandlas behand-utan näratt
lingstekniken väl framme. Låterär behandlingstekniken påvänta

kan detsig bli aktuellt deponera dåreturproduktemaatt som
övergår från returprodukt till avfall.

skall dessa restprodukter frånHur betraktas skattesynpunkt Här
finns problem lösa.ett att

Avfall2. deponerassom

avfall vållar någraDetta är inte avgränsningsproblem detsom om
införs avfallsskatt jfr kap. 8.1 punkt 2.en

Tillsatsmaterial3.

frånstabilisera askorFör kolförbränning använder Hög-att t ex
bytorp särskild blandningsteknik för de kalkrika flyg- ochen
bottenaskorna. Stabiliseringsprocessen utgångspunktsin i detar
puzzolana egenskaperna hos askorna. Resultatet behandlingenav

hållfast, lakningsobenägenblir produkt, kan deponerasen som
miljöpåverkan.med mycket liten Kolaskorna ocksåkan användas

för stabilisera andra askor, frånflygaska avfallsvärmeverk.att t.ex.

alternativSom till kalkrik aska kan eller naturligtcement annat
eller konstgjort bindemedel utnyttjaanvändas. Men attgenom en
restprodukt föraska stabilisera hushållar effek-avfallatt ett man

medtivt andra resurser.

skall tillsatsmaterialen frånHur i form aska betraktas skatte-av
synpunkt Alternativt skulle askan kunna för andraanvändas
ändamål, fyllnadsmaterial eller tillsatsmaterial vidt.ex. som som
cementtillverkning. sådanDen skulle vid användning inteen
beskattas. Skall produkt, förär beskattascementen, attsom en

ingår i det avfallden deponeras finnsHär problem lösa.attsom

SM059/1995-l1-30
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4. Restprodukter för sortering m.m.

Dessa inkommande restprodukter avfallinte och bör inte bliär
föremål för beskattning. Däremot skall det avfall eventuelltsom
uppkommer under och tillförs deponin kunnaprocesserna som
beskattas.

5. Restprodukter för behandling förbehandlingoch

Dessa restprodukter kommer i olika anläggningaratt processas
kan eller mindre tekniskt avancerade. Det kan rörasom vara mer

sig rötning frånutsorterade och slamrester restaurangerom av
från fettavskiljare, det kan komposteringröra sig organisktom av

frånmaterial parkskötsel och grönområden,andra det kan röra sig
kompostering oljeskadade jordmassor samtliga fallI äretc.om av

intentionen på sådantmaterialet ellersättatt ett attprocessa en
flera slutprodukter uppkommer kan nyttiggöras.som

Rötresten tänktär jordförbättringsmedel, kompostmas-ettsom
insatsmaterial i matjordstillverkning, de "avgiftade"sorna som

jordmassoma fyllnadsmaterial, täckmaterial inomantingensom -
anläggningsområdet eller för bruk.externt

Liksom vad gäller under punkten skall naturligtvis det4som ovan
avfall uppstår under påoch deponerassom processerna som
deponin kunna beskattas.

Restprodukter för6. produktion

råder ingenHär tvekan materialet inteär material börattom som
föremålbli för beskattning. avfallFör eventuellt uppkommer,som
punkt 4.se

Byggnads- och anläggningsmaterial utanför deponiomrádet

sådant deponeringsområdetFör material används utanförsom
råder inga tveksamheter råder någonklassningen. hellerDetom
tveksamhet byggnadsmaterial deponiområdet.inomom

Anläggningsmaterial8. inom deponiomrádet

vissa slag materialFör används i samband anlägg-medav som
ningsarbeten kan gränsdragningsproblem uppkomma.

särskilt införskaffatFör material för anläggningsarbeten formi av
vallbyggnader, vâgbyggnader, bottentätningar, bergtätningar, tät-
och täckskikt olika slag detär inga problem skatten kon-av om

SM059/1995- l-3O1
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viktbaserad avfallsskatt. Skulle skatte-strueras som en en annan
konstruktion påväljas, skatt baserad deponivolymuppmättt.ex.
kommer saken i läge.ett annat

Avvägningsproblem finns sådantdock vad gäller material som
uppkommit till följd verksamheter t behandlingsprocesserav ex

friklassade anläggningsområdet,material inom eller utomsom ger
väl uppfyller ifråga.kraven för materialslagen Genom attmen som
sådantanvända material jungfruliga material.t.ex.sparas

skall dessa frånHur "omvandlingsprodukter" betraktas skattesyn-
punkt finnsHär problem lösa.ett att

Restprodukterfrán10 verksamheten

underSe punkterna 64 ovan.-

Avfall från verksamheten1

avfall vållarDetta är inte några avgränsningsproblem detsom om
införs avfallsskatt.en

Fárdigrötat12. material från biocellema

Skall det material avfall förs till särskilt iordningställda bio-som
celler avfall Materialet kan lika betraktasgärnaanses som som
returprodukt används för producera och iatt ettsom gas som

skickutrötat kan jordförbättringsmedelanvändas ellersenare som
växtnäringsmedel. NaturvårdsverketCelldeponering betraktas av

behandling. problemet bara kan årär det 10att ta emotsom upp
innan materialet är idag marknadssituationenutrötat. avgöraAtt

år sådant10 för låtermaterial sig inte göras. Vi räknar med attom
del blirrötresten avfall.en av

skall dessaHur "0mvandlingsprodukter" frånbetraktas skattesyn-
punkt finns problemHär lösa.ett att

HUR SKALL TILLSATSVAROR INSATSVAROR BETRAK-
TAS

Som beskrivit under förstakapitel används i hand askor6ovan
med puzzolana egenskaper bal-bindemedel och slaggersom som
last vid askstabiliseringen. kanSom alternativ eller annatcement
kemiskt bindemedel användas. material, vanligaDessa ärsom
kemiska påprodukter de försnär in anläggningen, kommer att
ingå i deponin med flera %-enheter upp till 15 á 20 %.
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Skall dessa tillsatsvaror betraktas avfall därför påde läggsattsom
deponi Hår finns problem lösa.ett att

MASTE FLÖDENA HANTERAS ANNORLUNDA OM EN DEPONI-
mänsSKATT

på fråganSvaret tillär del beroende på hur skattenstor kommer
utformas. Utredningsdirektivenatt säger avfallsskatteutred-att

ningen skall fram konkret förslagta tillett skatt syftar tillen som
minska mängdenatt avfall deponeras. kan påDet göras olikasom

sätt. Om skatten utformas viktbaserad påskatt detsom en som
deponeras blir på rubrikens fråga påsvaret sätt. Om skattenett
skulle utformas skatt på det volym iutrymmesom en tassom
anspråk på deponin blir delvis Vi utgår vårisvaret ett annat.
utredning ifrån skatten blir viktbaseradatt skatt på avfallen som
deponeras.

Hanteringen ocksåblir beroende på det finns någon möjlighetom
återbetalningtill inbetald skatt för den nyttigheter kanav tassom

avfallet ochut avsättas nyttigheter.ur som

Vi uppfattar direktiven så det sådantenbart är verkligenatt som
deponeras skall bli föremål för beskattning. måsteDet därförsom
dras verkliga eller fiktiva förgränser deponeringsområdet/upp na.
Allt läggs inom deponeringsområdet/ än högst tillfäl-som annatna
ligt eller i bestämt syfteett inte deponering,är avfallär isom
egentlig mening och skall således föremålbli för beskattning. På
motsvarande alltsätt är material inom anläggningsområdetannat
inte avfall och skall undantas från beskattning. Den till synes
enkla situationen har dock rad komplikationer.en

8.1 HANTERINGEN PÅANLÄGGNINGSOMRÅDETINNE

framgårSom beskrivningarna och bilaga sker1av ovan storen
materialhantering innanför staketet till Högbytorp. Och detsamma
gäller för alla större behandlingsanläggningar. finnsDet idag inte
behov hålla någon kontrollatt sträng de internaöver flödena.av
Endast för avfall förs in för deponering och för materialsom
produkter, råvaror, bränsle d frånförs anläggningenuto som
finns såväldet miljöskyddsskäl ekonomiska skäl för haattsom en
ordentlig registrering materialet.av

Om avfallsskatt införs kommer det krävas betydligten att en mer
kontroll och registrering all materialhantering ochnoggrann av

materialförflyttning inom anläggningen. Som viktig förutsätt-en
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omtalade gräns-för dening rätt registrering gäller att ovanen
råderså vad ärklarhetdragningsproblemen har lösts att somom

beskattningsbart avfall och inte.

administrativuppstår teknisk delsProblemen delsär avsom av
båda delvis ihop.De hängernatur.

Speciella avfallsslag

påHanteringen kan ske sätt som nu.samma

Avfall deponeras2. som

påefter det det hamnatplockas material avfalletIdag attut ur
måste, däri lägeupplaget kapitel materialetsjälva se 5. Det ett

ochpå erhållas, fortsättningen registrerasirestitution skatten kan
från upplagsområdet. registrerakunnadet förs Attvägas när ut

låter dockfrån sigvarje inleveransoch urplockat materialetväga
inte göras.

Tillsatsmaterial3.

vid Högbytorpden behandlingsteknik tillämpas görsMed ensom
bindemedel,aska,fortlöpande registrering hur mycket vattenav

Några det införsrutinerhanteras och deponeras. nya omsomm.m
införas.skatt behöver inteen

frán sorteringRestprodukter4. m.m.

måste ochuppstår registreras vägasAvfallet vid hanteringensom
idag.intedet tillförs avfallsupplaget. Detta görsinnan

behandling och förbehandlingRestprodukter för

måsteuppstår registreras och vägasAvfallet vid hanteringensom
idag.intedet tillförs avfallsupplaget. Detta görsinnan

ifråga skallpå vadBeroende gränsdragningenhur görs om som
införas. fram-behöva Ombetraktas avfall kan rutinernyasom

produktervanliga kanjämställa medställda restprodukter är att
vallbyggnadsmaterial,användas och täckmaterial,de tät-som

upplagsområdet behövaväxtetableringsmaterial inom utan att
måste inså varjeinte blir falletregistreras särskilt. Om transport

på ellerfinns sig kravoch Idagtill upplaget registreras vägas. vare
sådantpå mycket materialhurbehov näratt tonnet veta somav

används.
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för produktionRestprodukter6.

och vägasmåste registrerasuppstår vid hanteringenAvfallet som
idag.integörsavfallsupplaget. Dettatillförsdetinnan

deponiomrádetutanföranlâggningsmaterialochByggnads-

och vägasmåste registrerasuppstår hanteringenvidAvfallet som
idag.integörsavfallsupplaget. Dettatillförsdetinnan

deponiomrácletAnlággningsmaterial inom8.

skallifråga vadgrânsdragningen görspå hurBeroende somom
införas. Ombehövarutineravfall kanbetraktas mannyasom

vilkarestprodukterframställdaprodukter äranvänder sig somav
tät-användasdekanproduktervanligamedjämställa somär att

växtetableringsmaterialvallbyggnadsmaterial,täckmaterial,och
såsärskilt. Omregistrerasupplagsområdet behövaattinom utan

registreras.upplagettillinmåste varjefalletblir transportinte
hurpå när vetapå behov tonnetellersig krav attfinnsIdag avvare

används.sådant materialmycket som

verksamhetenRestprodukterfrán0.1

6punkterna 4underSe ovan.-

verksamhetenAvfall från1

ske sättkan påHanteringen nu.somsamma

biocellemamaterial frånFärdigrötat12.

från behandlingen är änerfarenheternaochteknikärDetta nyen
kontroll överharmån intebegränsad. denIså mycketlänge man

ochregistreringsådanmåstetillför cellernamängdden enman
framöver.Vägning göras

Sammanfattande kommentar8.1.1

ividtasbehöverarbete,detutredningNedskrivet i somseren
bli störreinteinförs,avfallsskatt ut attanledning avatt enav

olikapå mängddentankedet, meddockViomfattning. atttror
delsbliroch vägas, ettmåste registrerasframövermaterial som

delsanläggningen ettinomtransportarbeteutökatväsentligt
försumbart.inte ärmerarbeteadministrativt som
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Därtill kommer datamaterialet måsteatt arkiveras särskilt och på
sådant sätt det lätt kan framatt vid kontroller fråntas skatte-en
myndighetens sida.

8.2 HANTERJNGENUTANFÖRANLÄ

Vissa avfallsslag kan behöva hanteras annorlunda idagmot om en
avfallsskatt införs. Ett exempel med hanteringen aska och slaggav

fåkan illustrera problematiken.

För undvika damningatt befuktas askan vid frånuttransporten
energiproduktionsanläggningen. Genom befuktningen kan fukthal-

i askan ökasten med 10 % torrvikten. På årsbasis gör det vidca av
totalmångd kolaska på 75 000 deten ton att intransporteras

7 500 till anläggningenton vatten tillsammans med askan. Det
är vid deponiskattvattnet på 250 kronor "värt" knappt 2 miljo-en

kronor Denna "fördyring" kommerner naturligtvis, inteom en
skattereduktion kan göras, leda till avfallslämnareatt försökeratt

såintransportera avfalltorrt möjligt till anläggningen ochsom att
nödvändig befuktning får påske anläggningen. Sådant kan even-

fåtuellt miljökonsekvenser.

Motsvarande kan komma gälla för andra avfallsslagatt än askor,
slam med vattenhalter påt.ex 95 98 %.-

8.2.1 Sammanfattande kommentar

Nästan allt avfall kommer in till anläggningen innehållersom vat-
Vissa avfallsslagten. är vattenrika redan vid uppkomsten, andra

blir det efter tillsats för undvikavatten, damningt.ex. att underav
transport.

För undvika skatt påatt kan avfallsinnehavarenvatten frestas att
försöka få bort så mycket möjligt avfallet.vatten Det kansom ur
leda till miljöproblem på andra ställen, i kommunala renings-t.e.x
verk eller i dagvattensystem.

FLÖDEN HÅLIASKAN REGISTRERHVGSMÄSSIGT ISÄR

Möjligheten kunna hålla allaatt materialströmmar isär kommer
givetvis skilja sig mycketatt mellan olika anläggningar. För
anläggningar är ständigt bemannade och våg-utrustade medsom
dator är de tekniska problemen överkomliga medan det för de
anläggningar där och såvälsköter administra-en samma person
tionen själva driften vid upplaget kan problemen blisom stora.

SMO59/1995-11-30



3951996:139SOU

1517MILJÖKONSULT ABRAGN-SELLS
Projektnr: 1395 5l

våg äroch därmedutrustadede anläggningarVid är man vansom
påavfallsströmmar,material- ochrad olikaarbeta med somatt en

några tek-det intebörliknande anläggningar,ochHögbytorp vara
och lagren.på olika strömmarnasvårigheter hålla deredaniska att

problempraktiskauppstå radkommer detDäremot att genomen
ochde registreratstillsmåste hållas fysisktisärflödena rentatt

belastadpå redanfrestasannoliktkommervägts. Detta att en
contain-tareradeytterligarekrävainfartskontroll, det kommer att

transportarbetetinternatillgång dragfordontill Detökad etc.rar,
påtagligtökakommer att o.s.v.

utrustadede inte årsmå framför alltanläggningar ochFör som
på anläggningardessavåg materialhanteringenmed blir, även om

praktiskasåväl tekniskademed l-lögbytorp,liten jämförtär som
intesmå anläggningarovanligtinteDet ärproblemen att ensstora.

nyckel tillavfall harbemannade transportörernaär utan egenav
infartskontrollenbemannade skötsfall deanläggningen. de ärI

påsittakanupplaget.sköter Hansamtidigtofta den person somav
avfallsleveransemalångt från infartskontrollen närbandtraktorsin

sker.

grundtillskall liggafrån avfallsupplagenrapporteringenEftersom
bedömerVikorrekt.måste skatteunderlagetför avfallsskatten vara

hålla de olikaregistreringsmässigtsvårtgenerelltdet är attsettatt
avfallet hanteraspåtankeisär. Medströmmarna att merparten av

överskattas.svårigheterna intepå skall dockanläggningarstora

harpå anläggningkostnadernaNågon bedömning de ökade enav
vi inte gjort.

FÖR REGISTRERING AVNOGGRANNFORDRAS ENVAD10
FLÖDENA

VÄG10.1

viktbaserad skattkonstruerasskatten kommerOm att ensom
anläggningar emotderiktig taxering tardet förfordras att somen

Renhållningsverks-våg. Svenskamed Enligtutrustadeavfall är
totaltlandets150saknar 100statistikFöreningens senaste av-

betydervågutrustning.deponeringsanläggningar Det att250 mer
åtminstonestår möjlighetdeponierlandetshälften attutanän av

avfall.inkommandepå platsen väga

1995- l-30SM059/ l
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Det finns vågutrustningarmobila och det finns på flera ställen
möjlighet låta väga sin lastbil påatt våg. Men förfarandetannans

knappastär praktiskt genomförbar och leder med sannolikhetstor
till klart ökadeett transporter.

De deponier inte våghar debiterar sina kunder efter volym-som
Det har orts mångataxa. försök hitta överföringstal mellanatt

vikt och volym. Det har visat sig alldeles för osäkerhet istorvara
framtagna omräkningsfaktorer. Vår bedömning är det i skatte-att
sammanhang inte är framkomlig väg basera uttaxeringen påatten
sådana omräkningar. fordrasDet alltså vågutrustning vid varje
anläggning, liten.stor som

Kostnaden för anskaffa och installera vågatt vid mindre elleren en
medelstor anläggning kan beräknas kosta 250.000 kronor.runt

finnsDet ingen generellt verkande lagstiftning kan användassom
för få anläggningsägareatt installera våg. sådantVarjeen att en
ärende är individuelltett ärende där Naturvårdsverket eller Läns-
styrelsen måste enligt 27 § miljöskyddslagen 1969:483.agera
Omprövning enligt miljöskyddslagen är tidskrävandeen process
och det är inte sannolikt den skulle kunnaatt processen vara
avklarad för samtliga våglösa anläggningar under 1996.

måsteDet bli fråga för fortsatt utredning hur huvudmannen fören
deponeringsanläggningen skall kunna förmås åläggaseller förseatt
anläggningen våg.med

10.2 UTVECKLADINTERNMATERIALHANTERING

Eftersom inte allt förs in grinden till behandlingsan-som genom en
lâggning är avfall måste det finnas väl utvecklad intern materia-en
Iadministration detgör såvälmöjligt fysiskt administ-attsom som

hållarativt de olika strömmarna åtskilda. sådanOm inte redanen
finns måste den utvecklas och sannolikt påläggas data.

Detta gäller inte de deponeringsanläggningar där ingen annan
verksamhet deponeringän förekommer.

Ett sätt förenkla hanteringenatt installera vågär infar-vidatt en
till det egentligaten deponeringsområdet. Då fåskulle med undan-
vilka beskrivitstag, allt förs vågenin denöverovan, som vara

avfall och därmed skattepliktigt avfall. All materialhanteringannan
inom anläggningsområdet skulle då inte behöva registreras och
vagas.

SMO59/1995-l 1-30
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FRÅGESTÃLLNDVGARKVARSTÅENDE11

behandlingsan-inommaterialhanteringengenomgångenVid enav
behöverfrågeställningarpå antalvi pekatharläggningar ett som

fall klarlåggas.eller iutredas vidare vart

någrasvår dra föravfall kanavfall/ icke attmellanGränsen vara
hörmaterialslag. Dit

förtekniksedanåtervinningförtagitsreturprodukter emotsom
punkt l6ändamålet utvecklats kap.

avfall ellerStabiliseringvidanvändsprodukterkemiska avsom
kommersyfte och attanvänds ireturprodukter somsammasom

punkt 36avfallet kap.beståndsdel iingå som

inne-skadligafrån sittbefriatsmaterialförorenattidigare som
jungfruligaersättning för mate-användashåll och kan somsom

punkt 8kap.rial 6

på anlägg-rötcellersärskildaibehandlasrestprodukter som
jordförbättringsmedletdär rötrestenningen uttaget avmen

punkt 12bortåt 6tiden kapår iförst 5 10ligger

klarasfrågeställningarföljande utVidare behöver

avfallingått isådant materialåterfås förskatt kan somsomom- materialåtervinningsbartplockatsbeskattats ut somsommen

medförsesskall kunnaanläggningarskattskyldigasamtligahur- ikraftträderskattenvågutrustning innantillgång tilleller ha

Staffan Modig

1-301995-lSlIl059/
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avfallsskattförAnalys systemav

Inledning0

Ragn-Sellsanalyse-DeponiskatteutredningenharPåuppdragav
beskrivadelskorthar ingåttavfallsskatt. uppdragetfor l attsystemrat

behandlingsre-avfallsflöden,avfallsanläggningar,situationdagens
skattanslutningtillrad frågor iutredadels uttagetm.m., avensurser

avfall deponeras.som

Nulägesbeskrivning1

har under 1994Renhållningsverks-FöreningenRVFSvenska
deponeringsanläggningarförekomstenkartlagt taroch 1995 somav

hushållsavfall,renhållningslagen,d.v.s.omfattasavfallemot avsom
industriavfall, aska,branschspecifiktindustriavfall, ickebygg- och
Publikation 1996:5,särskild sammanställning,RVFslam o.d. I en

för drifl, miljö-utrustningdeponeradmängd,uppgifierredovisas om
omfattarSammanställningenavslutningsåtgärder.skyddsåtgärderoch

avfall50tillstånd deponerahar änanläggningar tonatt permersom

driftavfallsupplag iAntal1.1

vilka ochdrifi,avfallsupplag ifinns 300 mottarDet var enca
sannoliktnå-antaletupplagfaktiskaavfall år. Det är50över ton per

i detkvantifiera osäkerhetengår idag inte sta-det attstörre,got men
Västerbottensiförhållandenautredningmaterialet. Entistiska över

AvfallsskattVBBNiak uppdraglän, gjordoch Norrbottens avav
Skillna-RVF-undersökningen.medöverensstämmelsegodvisar95,

avfallsupplag.studiernadetvå 5denmellan är
visarMalmöhuslän 1995LänsstyrelsenigjordinventeringEn av

avfallsupplag.RVF-studiendifferens ettmoten

SM097/slutrappor1/l996-09-l1
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Antalet avfallsupplag avfall understigande50tar emot tonsom
år, och såledesinte ingår i RVF-undersökningen, sannoliktärper som

i delar Sverige.Efter vad kan utläsasistort VBB/Viak-rap-av som
finns det bara i Norrbottens och Västerbottenslänporten drygt 30

avfallsupplagbytippar denstorleksordningen.av
Om det skulle finnas 100 sådanaupplag i Sverige uppgårt.ex.

den samlademängdenavfall vid dessabara till maximalt 5 000 ton
år. Den mängden mindre 1 %o den totala avfallsmängdär änper av
deponeras.som
En betydandeosäkerhetföreligger antalet s.k. bygg- ochom

schaktmassetippar.Derastotala antal intill omöjligtär näst att upp-
skatta.En inventeringgjord Länsstyrelseni Stockholmslän visarav

det i slutet 1980-taletfanns 60-tal sådanaatt tippar i drift inomettav
länet. mycketEn extrapoleringmed utgångspunkti länetsandelgrov

den totala bygg- och anläggningsverksamheteni riket vid han-av ger
den det kan finnas hundrabygg- och schaktmassetipparatt iett par
Sverige. mycketHur och avfall vid dessatippartasemotmassor som
finns det ingenbra kunskapom.

Schaktmassetippama regel inte prövade enligtär miljö-som
skyddslagen.För mångagäller enbart samrådenligt 20 §att natur-
vårdslagen Denparagrafenregleraregentligenägt barapåverkanrum.

landskapsbildenoch inte miljöaspektema vidtar pröv-upp som en
ning enligt miljöskyddslagen.

1.1.1 Upplagens fördelning på storleksklasser

RVF-rapporten296 avfallsupplagenDe i fördelar sig stor-
leksmässigtpåföljandesätt.

Storleksklass Antal
ton årper

100000 12
50 100000 21-
25 50000 35-
10 25000 58-
5 10000 42-
2 5.000 46-
l 2 000 26-

1000 56

l I KVF-rapporten 303upplag.Skillnadenberor vi plockatbortattanges
någraupplagdäruppgiftsaknasochdärtillfördmängdunderstiger50 år.tonper

SM097/slutrapport/1996-09-1l
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bilaga framgår upplagensfördelning län. Flest deponierAv l
Norrbottenslän med följt Västerbottenslän med30. Minsthar 39 av

deponierhar Gotlandslän föregånget Kalmarantal med2 nännast av
län med3.

årStorleksfördalning, deponier50svenska tonper

25 5-10 10- 25- 50-1 1-2
25 50 100 100M0 G30 000 000
000 000 M0 000

IrStorlek,tonpor

avfallsmängder vid avfallsupplagen 1994Mottagna1.1.2

avfallsupplagenundertotala mängdenavfall fördestillDen som
fördelar sig enligtuppgick till Mängden Natur-1994 6 100000 ton.

följandevårdsverketsklassindelningpå sätt.

MängdAvfallsslag
ton

000Hushållsavfall d 1380o
Park-ochträdgårdsavfall 80000

rivningsavfall 000och 890Bygg-
Avfall frånenergiutvinning 670000

kommunalareningsverk 610000Slam
Slamindustrinsreningsverk 185000
Avfall frånutvinning mineral 3 000av
Branschspeciñktindustriavfall 000490

branschspecifiktindustriavfall l 085000
Specialavfall 95000
Övrigtavfall 620000

verkligt tillförda mängdenråder osäkerhet denDet storen om
avfallsupplagmängd går till småavfall till upplagen. Den som

iovanståendesiffror, denbytippar inte medräknadi ärär men
varderaförsumbar bytippar med 50dettasammanhang 100 ton ger

bara 000 avfall totalt.5 ton
rivningsavfallosäkerhetenföreligger för bygg- ochDen största

för icke branschspeciñktindustriavfall.och

SM097/slutrappon/1996-09-1l
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ByggsektornsKretsloppsrâdhar i sin till Kretsloppsdele-rapport
gationeni december framhållit1995 det rådetosäkerhetatt mäng-om
derna.Enligt Kretsloppsrådet, byggersinauppgifter bl.a. sta-som
tistik från StatistiskaCentralbyrånSCB, kommunerna 1990tog runt

2001 000 bygg- ochrivningsavfallemot år, 800ton 000tonper varav
rivningsavfall och 400000 nybyggnadsavfall.tonvar var

verkligaDe mängdernakan mångagånger eftersomstörrevara
branschensavfall ofta används utfyllnad tex. bullervallar,som par-
keringsplatser,hamnar också förs till andra upplag, s.k.m men
byggtippareller schaktmassetippar, de kommunala.Siffrorän 3 8-miljoner år stundomi debatten.ton nämns De siffrorna utgörper ex-
trapoleringar från utländska, främst danska och holländska, erfa-
renheter.

En osäkerhetenligger i flertalet anläggningarsaknarattannan
våg och därför tvingas användaomräkningsfaktoreratt för attman
kunna uttrycka avfallsmängden i Sådanaöverforingstal,ton. som
återfinns bilaga mycket osäkra,varförär de angivna mäng-som
dernaför icke branschspeciñktindustriavfall kan felaktiga.grovtvara

De tolv avfallsupplagenstörsta tillsammans undermottar strax
2 000 000 avfall årligen. Det tredjedelton 32 %motsvararca en av
dentotalamängden 6 100000 ton.ca

Ca 170 upplag med årlig tillförsel 10 000 ton mottaren av
knappt 500000 vilket 8 % den totala mängden.ton, motsvararca av

allraDe 80 minstaupplagen 2 000ton 1% totalen.tar emotca av

Fördelningenframgår tabellennedan.av

Storleksklass Antal Mottagen Medelmängd %av
ton år mängd1994 upplag totalper per

ton ton mängd

100000 12 1952000 700162 32
50 100000 21 1525000 72600 25~
25 00050 35 1220000 34900 20-
10- 25000 58 915000 15500 15
5 10000 42 270000 6600 4,5-
2 0005 46 157000 3003 2.5-
1 2 000 26 36000 1500 0,6-

000l 56 25000 450 0,4

SM097/slutrapport/1996-09-11
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deponlklanertilldeponering,ollkaTotalmängd

I

10000050-{WOW255031051000010-25XX2ooo 26%
Storloklonpwtr

avfallsupplagenpåaktiviteterAndra1.1.3

de-idag inte barabedrivsbehandlingsanläggningmodernPå en
aktiviteterandraradförekommerocksåponeringsverksarnhet.Där en

omvandlingbehandling,förbehandling,separering,sortering,såsom
restprodukterinkommandeoch lagringStabiliseringförädling, av

produkter ochframställningochmed tillverkningtill ochoch av
till anlägg-kommerallt detinnebär intebränslen.Detta att som

anläggningentillmaterial kommer äravfall.ningen Annatär som
vilka skallsamhället,iolika verksamheterfrånreturprodukterdels

eller bräns-råvarortill produkter,förädlasomvandlasochhanteras
för deolikabehövsdelstillsatsvarorlen processerna.somm.m.

ständigbyggar-ocksåbehandlingsanläggningutgörEn större en
behandlingsanläggningariordningställs,områdenbetsplats. Nya

anläggs,uppförs,byggnaderinstalleras, vägarmaskinerbyggs,
anläggsinsynsvallarvidtas,tätningari formskyddsåtgärder m.m.av

komposteringunder 1994bedrevs ettEnligt RVF-rapporten
uppgick tillmängdenkompostsammanlagda90-tal deponier. Den ca
återvinningochsorteringtid bedrevsUnder140000 avton. samma
avfallsupplaghundratalindustriavfallbranschspecifikticke ett

tvåupplag. Deskedde 175 störstaposternamellanlagringoch ca
60 000 ton.metaller caoch100000 toncautgjordes papperav
material på400 000hanteradestotalt knappt annat1994 tonUnder

material.tillförtmängdendentotala%vilket 7upplagen, utgör avca
deponeringsidan ärhanterasvidmaterialmängdDen omsom

tillförsavfallmängdtill dentotalaförhållandeisåledesliten som
upplaget.

ochblir färrebehandlingsanläggningarnatendensfinnsDet atten
från EGdeponeringsdirektivenkommandedetroligtDet ärstörre. att

för-kommerför deponeringrådallmänna attNaturvårdsverketsoch
anläggningarnaflertaletsannoliktDå kommertrenden.stärkaden av

kommermaterialhanteringenverksamhetochdiversifieradhaatt en

SM097/slutrapportll996-09-ll
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öka väsentligtjämförtatt medde 400 000 hanteradestonca som som
material 1994.

figurEn åskådliggörmaterialflödena modemstörre,som en
behandlingsanläggningåterfinns bilagasom

1.2 Tekniska anordningar vid avfallsupplagen

1.2.1 Vågutrustning m.m.

Enligt direktiven skall deponiskatten viktbaserad. För attvara
kunna detta erfordras i princip det finns våg vidmotsvara attupp
upplagen.Enligt RVFs utredningfinns det våg endastvid 97 upplag,
vilket 30 % upplagen.motsvarar Våg finns dock vid samtligaca av
upplag 50 000 avfall ellertar år.emot Det innebärtonsom mer per

80 % avfallet deponerasatt invägt.ärca av som
De upplagenhar bemannadstörre infartskontroll.

Övrig1.2.2 utrustning e.d.

På upplagenfinns utrustningareller anordningarför driften av
verksamheten för handdeponigas,lakvattensamt att ta Des-om m.m.

anordningar i ointressantaär i deponiskattesammanhangstort settsa
och beskrivs inte här.närmare

Övriga1.3 anläggningar för behandling av
avfall

Cirka hälften avfallet slutligt hand förbränningtasav om genom
med energiåtervinning.Enligt Konsekvenser för avfalls-rapporten
förbränning vid införandet deponiskatt,ökade miljökravav en
deponeringoch ökat producentansvar RVF-rapport 1996 finnsett
det idag 21 anläggningari drift. Under förbrändes1994 l 700 000ca

i dessaanläggningar.ton Merparteneller 1300 000 utgjordestonca
hushållsavfall och industriavfall. Slaggen,askan ochrestenav av

rökgasreningsproduktemaRGP från förbränningenca 400 000 ton
deponeradestill delen kommunalastörsta avfallsupplag.

SMO97/slutrapport/l996-09-Il
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En liten del avfallet, behandladesunder 1994i140000ton,av ca
s.k. separerings-och komposteringsanläggningar. fannsdå 6Det an-
läggningar i driñ. den avfall framställdes 60Av totala mängden ca
000 kompost, kommersiellvilken 20 000 fannton ton an-av ca
vändning. deponier.VidRestenhar täckmaterialanvänts an-som
läggningarna erhåller och bräns-också skrotfraktion enman en
lefraktion.

Våra kommentarer förslag1.4 och

och där-finns vissa olika undersökningarDet skillnader mellan
dockmed viss i materialet.Viosäkerhet det statistiska attanseren

vidskillnaderna hänsyntill dessaså små inte behöverär att taman
avfall deponerasutvecklandet generellt för skattett system somav
egentligen smårättviseskäloch preventivaskäl bordeAv även

skyldiga be-avfallsupplag mängd årmottagen 50 attton per vara
tanke denmedtala skattpå avfall deponeras upplaget.Mensom
upplag ochringa mängdenavfall förs till dessasammantaget som -

arbetsbörda,intedärmedringa skatteinkomst och medtankepå den-
avfallsupplagskulleform från dessaminst i tillsyn, skatt 0r-av som

inlemmafinns anledningsaka, det enligt vårt förmenandeingen att
skatteskäldär-finnsdessasmåavfallsupplagi skattesystemet.Det av

smådeför ingen anledning utreda förekomstennärmareatt av-av
fallsupplagen.

tillföras tillRiskenför mängderavfall skulle kommastörre attatt
markantökadenna upplag eller antalet skulle komma atttyp attav

liten.videssaupplag undantasfrån skattepliktenbedömer somom
så intefår för miljötillsynen uppmärksammaDet bli fråga attatten

sker.
gränsdragninginförandet avfallsskatt klarVid måste gö-av en en

skall depo-avfallmellan sådantmaterial skall beskattas somras som
det inteeftersomneras och sådantmaterial inte skall beskattassom

avfall.är
materialhanteringdeponeringensker skilt frånDär är av-annan

för andra ak-utnyttjasgränsningenlätt Men där deponingöra.att
tiviteter uppstårgränsdragningsproblem.

skall utformasteknisktvårt förslag till hur skattesystemetI
problematiken.vi kommaavsnitten 3.3 och4 anvisar sätt runtett att

SM097/slulrapponlI996-09-Il
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2 Tekniska förutsättningar för skatteuttag

I utredningsdirektiven skattenskall viktbaserad.attanges vara
Det kräver i princip allt avfall måste kräverDetta i sinatt vägas. tur

det finns våg anläggningeneller åtminstone det finnsatt atten
vägningsmöjligheter tillgå. Ett alternativ till vågatt är att ut-egen
nyttja andraverksamhetersvågar, sådana finns påt.ex. vägsta-som
tioner, asfaltverk, fl anläggningar,eller transportfor-grustag attm
donen utrustademedvåg.är

2.1 Vägning

2.1.1 Vägning på stationära vågar

Enkelt beskrivetbestår vågutrustning fundament,lastgi-etten av
lastceller och vågplattakoppladetill våginstrumentellerettvare en

vågdatorför registrering.en
Stationäravågarkan uppdelasi 2 kategorier.grovt

stationärvåg statiskVägning viktav-
stationär2. våg dynamiskVägning axeltryckav-

Statisk Vägningkan i sin uppdelasi längdkategorierbaserattur
vågplattanspå längd, 12m-vågar, 24 m-vågar. sistnämndaDenresp

användsför Vägning fordongochsläpoch mindre förekommandeärav
vid avfallsupplag.Längdenpå vågenkan ocksåskräddarsysdå även

längderkortare relativt vanligt förekommande.är
Dynamisk Vägningbestår mindre vågplatta överrullasav en som

ilåg fart. Axeltrycket avläsasundertidsperiodenhjulen befinner sig
vågplattan.på

Vägning2.1.2 på mobila fordonsbaserade vågar

Fordonsmonterade finnsvågar monterade själva fordonetpå och
kan i sin uppdelasi huvudsakligen kategorier.tur tre

statiskvåg monteradpåram
statiskvåg i vågskål/påvågplatta
dynamiskvåg i tömningsrörelsenautomatisk
Vägning

SM097/slutmppon/I996-09-II
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ellerpåbyggnadensjälvainnebärVägningpåStatisk att con-ram
ochplaceradepåfinnslastcellerLastgivare ramentainern vägs.

registrerarrespektivechassit,placerascontainerdenväger som
fordon.komprimerandepåbyggnadeniskerviktförändringden som

lasteninnebärvågplattavågskål eller attiVägningStatisk
ochfordonkomprimerandelastfickanplaceradivågskålitöms en

i lastutrymmet.komprimeraslasteninnanvägs
lyñ-innebärtömningsrörelse attVägning iDynamisk

viktenregistrerarvilkenmonteradelastgivarefinns/tömningsdonet
Skillnadentom behållarebehållarefulldvslyftet,under ner.upp -

innehålletsvikt.medlikaupp/nerär
antalviktenregistreraslyflcykeln etttömningsrörelsenI -- be-Alternativaregistreras.vägningamamedelvärdetochgånger av

ochpikar.plockarbortdärfinns topparräkningssätt även man

vågtyperför olikaKostnader2.1.3

förkostnadernavarieraroch kravstorlekkvalitet,Beroende
påbaserasnedanredovisas sta-Kostnadernainförskaffa våg. somatt

offerter.ochinköpårensdetistik från senaste

m-vågar:12vågarStationära.3.1l

tkr250200installationinklvågplattaochvåggivare -- tkr7030terminalochkortavläsare extern -- tkr7030hård/mjukvarainklPC -- tkr390260våginstallationförtotalpriset -en-

iochlevereras monterasvågutrustningkomplettUtöver som
från vägle-ritningarenligtmarkarbetetillkommerpriserovanstående

iMarkarbetetärinstallationsförberedelser. nor-vissaverantörersamt
enkelmedförenbartunderlagpackatdåkostsamtfall intemala

schaktning.
pål-Omtkr.10-30markarbetenaärförGenomsnittskostnaden

markarbetetundantagsfallenikanmåsteuppgjutning görasochning
mycketleverantörernaenligtDetta150 tkr. ärbortemotuppgå till

förekommer.ovanligt, men
kapitalkostna-ochavskrivningarframföralltDriftskostnademaär

medvarierar transportav-kröningskostnaderTillkommer görder. som
totala15%SPkontrollen utgörSjälvavikterna. avför maxståndet av

år.tkrtill 10-20uppgårtotaltvilkenkröningskostnaden, per

1I996-09-ISM097/slutrapp0rt/
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Livslängden våg bedöms vâgleverantörematillen minstav
15år.

Utifrån normal drift och följer föreskrifterna för vågenom man
skall inget direkt underhållbehövasdå lastgivarna helsvetsadeär och
hermetisktslutna.I vissafall kan glidplåtar behövabytasev ut.

Vågenkan kräva bemanning inte bemanningänmen mer om re-gistrering våg förekommer.utan Anläggningsskötselkräver alltid
någonform bemanningvid öppettideroch våginstallationav krä-en

enbart andra rutiner och uppgifterver ökadän bemanning
datorregistrering automatiserarrutinerna.

Intern PC med härd/mjukvara inteär måste kortavläs-ett utan
ningsterminalkan antingenkopplasdirekt till debiteringssystemeller
via diskettenhettill skrivare.Alternativetextern innehaär enk-att enlare registreringsenhet PC.utan

2.1.3.2 Fordonsmonteradevågar

vâggivareochvâgplattainkl installation 60 100 tkr- -identiñeringsutrustning 20 30 tkr- -fordonsdatormini-PC inkl hård/mjukvara 50 70 tkr- -totalpriset för våginstallation 130en 200 tkr- -

iTillkommer varje enskildgör identiñeringsbricka,streckkodel-
ler RF-tag.Enhetsprisemafor dessavarierarhögstpåtagligt beroende

omfattningenoch mängden med tillförlitlighetensamt och kvali- l

IAv leverantörenteten. uppgivnakostnader
.

RF-tag 35 100 kr/enhet- -streckkod lkr/enhet5- ca

Tilläggas bör streckkodstillämpningatt i industriell utomhus- len
miljö i mycket litenär utsträckningutprovadochkräverspeciellthåll-
fasta etiketter speciell skrivare församt detta ändamål. En större
mängd utskrivna streckkoderIOOO-tals krävs för uppgiven enhets-
kostnad.

Garanteradhållbarhet 5-7 är streckkod/RF-tagär

2.1.4 Drifikostnader l

De årliga driftskostnadema våg för de olika vägningssyste-per
uppskattastill följande.men

SM097/slutrappon/1996-09-II
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60 tkrstationärfordonsvåg ca-
tkrfordonsmonteradvåg 50ca-

mellan de två vägningssys-blir relativt likadriñkostnademaAtt
jämfö-fordonen iavskrivningstidenden kortareberortemen

stationäravågen.meddenrelse
personalför Vägningsärskildfall behöverFör det sättaman

kostnaden.tillkommer den
i densam-våg såledesDriñkostnadenfor stationär är stort setten

fordonsmonteradvåg.för varje enskilddriñskostnadenma som

avfallVägningskostnaden2.1.5 tonper

Vikts-andrakostnadersjälvklarhet det blir heltDet är att peren
foravfallsupplagför litetinstallera och driva väg änenhet ettatt en

nedanståendetabell.illustrerasDettastort.ett av
årliga driñenmedelkostnadenfor denviOm ansätteratt av en

uppgår till 60.000registreringsutrustningkröning ochinklusivevåg
avfall.invägtkostnaderutslagetblir det följandekronor tonper

Kostnadför VägningMaxmottagning
kronor/tonårton per

mängdvidmaximal

l20005- 302 000- 60l 000- 120500- 200l50

brukfor stationärtvågutrustningTillgången på2.1.6

vägutrustningkan kommaför tillgångenkan hysasDet attoro
viktbaserad skattinförabegränsandefaktor kunnabli attatt enen

imarknadendärför undersöktdeponier.Vi har ävenfor allasamtidigt
avseendet.det

finnsaktörer detantaldominerasMarknaden ett stora menav
användatycksleverantörernamindre sådana.Deantal storaäven ett

vilkethållbarhet,kvalitetsprodukter med lång göruteslutande pro-
godagarantierhållbarhetmedi inköp. långnågotdyrare Enduktema

tiden.kostnadsbildendockjämnar överut

l996-09-llSM097/slutrapp0n/
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Uppgifter från de leverantörernastörre tyder leveranskapa-en
citet 1 2 vågari veckan leverantör.Leveranstidenfrån beställ-per-
ning 2 6 veckor.är Installationstiden 3 5 dagarinklusiveär kröning- -underförutsättning markarbetena utfördaatt innanär leveransen.

För leveransoch montering 200 vågar, skullevilket behö-en av
alla i drift varandeupplag skall fortsättavas verksamheten,om nu

krävs tidsmarginal mindre årän endastde fyraen ett störstaom
leverantörernaanlitas.

2.2 Registrering

Registrering fordonslasteroch behållarlasterkan ske olikaav
sätt.

2.2.1 Stationära vågar

allraDe flesta registreringarsker via kortavläsning,dvs kortett
draseller avläsesvia terminal kopplar kortdragningextern tillen som
det aktuella fordonet och desstaravikt förregistrerad bruttovikt utan
last. Därefter kan chauffören själv bemanningregistrerakund,utan
fraktion, behövs.Vâgbemanningetc behövssåledes för drifts-som
registreradefordon medutbildadechaufföreroch med datautrust-rätt
ning plats.

Vanligt förekommande ocksåidentifieringär via RF-tags,dvs en
id-bricka placeradunderfordonetoch avläsesvia markmonte-som en
rad avläsningsantenn.

äldreFör vågarochvågar kortavläsarealternativtutan fordonsin-
nehavare avläsningskortblutan tillfälliga kunder kan det krävasa
tillfällig bemanningvid vägningen antingenchauffören själv ellerav

anläggningspersonal.Systemetkan efter behov och för-av anpassas
hållanden.Vid anläggningarmed komplexastora ochsystem stora
mängderolika fraktionerkrävsbemanning kontinuerligt.mera

SM097/slutrapp0rt/996-09-1l l
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Fordonsmonterade vågar2.2.2

kan såvälfordonsmonteradevågarRegistrering vikt på görasav
automatiskt.manuellt som

saknarfordons-i regel fordonManuell identifiering görs som
antingenChaufförenskriveridentifieringsinstrument.ochdator ut en

eller registrerarkopplad till våginstrumentet,skrivarevågsedel på
klarar det-våginstrumentetkundfaktadirekt via våginstrumentetom

ta.
förfabriceradavläsningidentifiering skerviaSemi-automatisk av

Chauffören dockutskriven.med streckkodlista är tvungen attt ex
ihop kund medlista.koppla

beståen-identifieringssystemidentifiering kräverAutomatisk ett
identiñkations-inregistreradochavläsaremedde antenn enav en

fästbrickan,innebäreller streckkod.Systemetbricka, RF-tag attt.ex.
avläseshar inprogrammerattömningsobjektet,på ett nummer som

till 0,5avstånd avläsaretill RF-tagautomatisktvid tömning caupp
aktuell kundkopplastilloch vägningentill 3 mstreckkod carn, upp
förregistre-finns i regelinformationbehövs.Dennamedde fakta som

direktskärmenkompletteraspåkan ocksåi fordonsdatom,rat men
uppdragutfördabeskaffenhet.datamjukvarans Dagensberoende på

kommunikation PC-ellerdatañl/diskettöverförs sedanvia annan
driftssystem.till företagetscard,IR-sändare,mm

uppskatta viktenMöjligheter2.3 annatatt
Vägningsätt än genom

mindreanalyserahur skatteuttaguppdragingårvårtI att an-
lig-Detvolym eller påkan skebaseratpå sätt.läggningar annat som

för vågin-kostnadernamed tanke påtill handsärnärmast attger -
volymviktenanvändatill viktomräknavolymenstallation attgenom-

exempeli bilaga2.avfallsslagseför respektive
lätt insesdåmetod. kansig ingen ovanlig Deti och förDet är

utrustademedavfallsupplag300betänker endast97 äratt av caman
volymkunden debiterasalltjämt ävenvåg. förekommerDet att per

installerad.anläggningar harvågvid sådana som
volymberäkningen be-kundersakDet accepterarär somen om

volymvikts-dockskatt måsteVid införandettalningsunderlag. av en
Följande exempel kanotillförlitliga.allt förberäkningaransessom

belysadetta.

996-09-SM097/s|utrapport/l l l
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Hushållsavfalletunderdiskbänkenoch i sopkärletutanför huset
m3.har volymvikt på 0,06 I den komprimerandetonen ca per sop-

bilen hämtaravfallet vid fastighetengår volymvikten till 0,4som uppm3.0,5 avfalletNär sedankompakterats avfallsupplagetton per- m3.kanvolymvikten stigatill 0,6 0,8 Volymvikten haralltsåton per-
förändras gånger10 mellan köket ochavfallsupplaget.runt

Andra avfallsslaggenomgår högrei eller lägre grad för-samma
ändringarfrån avfallslämnaretill avfallsupplag.

vissa avfallsslagFör volymvikten i lika med ellerär stort sett
Dit hör slamoch latrin, dit hör askastörreän och slaggfrån energi-

produktion fl.m.

2.4 Våra kommentarer och förslag

Installationskostnademaför fordonsmonteradevågar så högaär
det idag inte realistiskt räknamed den vågutrust-äratt att att typenav

ning kommer generelltfrekvent på mångaårssikt. Föratt närva-vara
rande finns klar trend installera vågutrustning i fordonatten som
användsför restprodukthämtning industrisidan.

Utvecklingen inom kommunsektom svårbedömd.Den iär ärmer
huvudsak beroende vilka olika kommuner väljer forsystem att

kommuninvånama minimera sina avfallsmängder.uppmuntra att
Vägning enskildakärl vid fastigheten dock kostsamtär ett systemav
och bedömer det inte kommer införas i någon nämnvärdatt att
omfattning, i fall inteunderöverskådligtid.vart

bör därförDet inte aktuellt hänsyntill denatt ta typenvara av
vågar skattesystemetskall konstrueras.Vi föreslår såledesnär ett
skattesystem bygger kravet dedeponerademängdemaskallattsom
bestämmas Vägning det avfallsupplagtill avfallet förs. Avgenom
skäl framgårnedan vi för krav vår kanatt gränser sättassom anser
till l 000 år.ton per

bästaalternativetDet för de avfallsupplag saknarvåg är attsom
installera sådan,eller möjligtvis utnyttja redanbefintlig våg iatten en
närheten upplaget.Avfallsupplagen bör ha med våg ellerutrustasav
skaffat sig motsvarandevägningsmöjligheter efter viss över-senast
gångstid.Den kan hänsynbarabehöver till de tekniskamöjlig-tasom

införskaffaheterna och installera våg, till år avsnittseatt sättas ett
2.1.6.

avfallsupplagFör med tillåten mottagning l 000ett tonen av per
år innebär våginstallation kostnad på 50 60 kronor.tonen en per -

kostnadenbedömerDen vi rimlig. Den anläggning inte tålsom som
den kostnadenkan heller inte förväntaståla den kostnad blirsom en
följd EG-direktivenochNaturvårdsverketsallmännaråd avsnittseav

SM097/s|utmppon/I996-09-Il
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kommer6. Det såledesinte vägningskostnaden orsakaratt vara som
deponineventuellt behöver Ett krav vågutrustningatt kanstängas.

möjligtvis påskyndautvecklingen avvecklingen.mot
Alternativet avfallet till avfallsupp-är att transporteras ett annat

lag med våg. Den ökade kostnadenför våginstallationenbalanseras
relativt den ökade transportkostnaden.Vidsnart mot t.ex. trans-en
portkostnad 90 kronor mil blir kostnaden avfall itonav per per en
komprimerandesopbil 6 last 15 kronor. kostnadDen 60tons
kronor för våginstallationton nämnts motsvararper en som ovan en
ökadtransportlängd bara mil.4

Det finns enligt bedömningvår såledesinga tekniska eller eko-
nomiska hinder för införa våg vid samtliga upplag med till-att en
ståndsgivenmängd 000 inom1 år från beslut skatt.ton ett om

Vi bedömerdet uteslutet användavolymvikteratt taxe-som som
ringsunderlag för skatten.Vi det inte för de småattanser ens av-
fallsupplagen lämpligt användaomräkningsfaktorervid bestäm-är att
ning vikten.av

För smådeponier till 1 000 årsbasisrekommenderartonupp per
vi i stället den i tillståndet tillåtna maxvikten år får gällaatt per som
skattepliktig vikt. fårDet sedanankommapå anläggningsägareneller
den driver upplaget för tillsynsmyndighetenvisa maxvik-att attsom

för särskilt år inte uppnåtts.ettten
För de fall tillståndet angivet i kubikmeter i förställetäratt ton

m3bör för säkerhetsskull volymvikten 0,7 användas.Det fårton per
ankommapå anläggningsägareneller den driver upplaget förattsom
tillsynsmyndighetenvisa någon volymvikt bör användas.att annan

från3 Material diskuteraskan skatte-som
synpunkt

materialAnnat avfall förs, framgår avsnittän l.lsom av ovan,
till avfallsbehandlingsanläggningför genomgåolikaatt typeren av
behandlingeller for lagring eller för användasinom anläggningeniatt
olika behandlingsprocesser,för miljöskyddet eller för anläggnings-
arbeten.Nedanlistas rad material vilka det underutredningsar-en om
betet uppståttdiskussionerhuruvida de skall inräknas skatteunder-i
lageteller inte.

SM097/sIutrapp0r1/l996-09-1l
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Material förs in till anläggningen3.1 som

Speciella "avfallsslag", bildrör från TV-apparater och3.1.1 t.ex.
lysrör och andra kvicksilverhaltiga lampor,dataapparatersamt som
i behandlingsteknikskall kommaoch lagras påväntan atttas emot

möjliggör omhändertagande deponering.fram änett annatsom
för och slaggsåMaterial används stabiliseraaska3.1.2 attattsom

ifrå-i avfallet hindrasfrån spridasig. Materialenlättrörliga ämnen att
med puzzolanaegenskaper, ellerkan andraaskor cement na-ga vara

tunnaterial som ballast.
för sortering, separeringellerRestprodukter3.1.3 tas emotsom

säkrad. kan sigförbehandling avsättningen Detär rörautanattannan
byggföretagrestprodukterfrån industrier,blandade oom

avfall för behandling ochRestprodukteroch3.1.4 tas emotsom
tid flera år.resultatet behandlingen lång Be-förädling där tarav
frånkan beståi rötning avhandlingen matrester restauranger,t.ex.

eller komposteringfraktion hushållsavfallet d avutsorterad ur o
grönområden.från parkskötseleller andraorganiskt materialt.ex.

behandling oljeskadadejordmassorockså sigkanDet röra t.ex.avom
jordmassor biologiskkompostering,kreosotförorenade genomgenom

behandlingetc.
framställning produkter,Restprodukter för3.1.5 emottas avsom

säkrad.Restproduk-bränsle avsättningenråvaror och/eller ärutan att
rivningsvirke till-uttjäntafordonsdäck, Förkan bestå atttema oav

kompostjord, behöver också till-produkter,verka vissa t.ex.
införskaffas.form sand,bark dsatsmateriali av o

försjälva deponeringsområdetMaterial användsinom3.1.6 som
tätskiktstödvallar, anlägga läggauppföra transportvägar, utatt

topptätningar och påföra täckskiktbottentätningar, mellantätningar,
för växtetablering.

fär-anläggningsarbeten ocksåMaterial för vissa kan utgörasav
jordmassorjfr punktdigbehandlade"friklassade" 3.1.4.

förs anläggningenMaterial från3.2 utsom

returproduk-följande material i formFrån anläggningenkan av
användningutanförkomma föras tillprodukter och att utter, varor

upplagsområdet.
efter förbehandling/behandlinglevererasMaterial,3.2.1 utsom

till omhändertagandeeller till lager jfr punktfrån anläggningen annat
3.1.4

SM097/sIulrappon/1996-09-1l
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olika3.2.2 Material slag lagrats inom anläggningenav som an-
tingen de "producerats" inom eller utanför anläggningenjfr punkt
3.1.3.

Produkter, råvaror och bränslen tillverkats inom3.2.3 som an-
läggningsomrâdetjfr punkt l .5

Miljöfarligt avfall förbehandling3.2.4 uppkommit vidsom av
avfallmiljöfarligt och inte slutligt får omhandinom anlägg-tassom

ningen.

Material framkommervid s.k. landfill mining3.2.5 som
3.2.6 avfall förs till anläggningmed bättreDeponerat som annan
miljöskydd vid avveckling äldreupplagt.ex. ettav

Våra kommentarer och förslag3.3

Skatt skall bara erläggasför avfall deponeras. skatte-Densom
pliktiga mängdenregistrerasnormalt vid infarten till avfallsupplaget.

flestaupplagensker avfallVid de ingen hantering och andraannan av
material deponering och mellanlagring âtervinningsbaraän ren av

annanframgårmaterial. Som avsnitt 1.1.3har verksamhet de-änav
ponering också liten omfattning i mängd,vilket innebär mycketatt
litet det förs på anläggningarnaocksåförs därifrån ca 7utav som
% under 1994.

rationella från skattesystemsynpunkt därför jäm-Det ärmest att
infört material skattepliktigtavfall.ställa med

anläggningardär deponeringföre-För de verksamhetänannan
dockkommer måste medgemöjligheter skatt inte skallsystemet att

material förs frånbetalas anläggningenoch kommer tillutsom
användningutanföranläggningen.

frånSystemetmåsteocksåmedge möjlighet undanta be-atten
skattningsådantmaterial tillförs upplagetför anläggningsarbetensom

till syfte förbättraoch arbeten har eller underhållamiljöskyd-attsom
det.

andraalternativet från inleveranstillDet inleveransär avgöraatt
förs avfalldet till anläggningen skattepliktigt eller inte.ärom som
fordrar bl.a. det finns klara och entydigadefinitionerDet systemet att

returprodukter och avfall, det finns utarbetaderegler för huratt
avfall material-material eller inte,avgör ärett t.ex.om genomman

förteckningar, det finns klara reglerför hur material beskrivitsatt som
skattesynpunkt Viunder 3.1 och 3.2 skall betraktasfrånovan m.m.

sådant möjligheter för godtycke, vilketöppnaratt ett systemanser
kan leda till skattesystemetblir orättvist. Vi också detatt attanser

SM097/sIutrapport/l996-09-1l
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behöverbyggas kontrollapparatförstor kunna klara kon-upp en att
trollen systemet.av

Vidare måste tidsgräns bestämmas för hur längeen ett
skattefritt material skall få lagras inom upplagsområdeinnanett
materialet skattesynpunktskall betraktas skattepliktigt avfall.ur som

Ett tredje särskildärsystem upplagetatt eller helaytaen
upplagetklassasochmärks deponiområdeut och endastavfallattsom

förs till det markerade området beläggs med skatt slut-som
deponiskatt.

Vi föreslår, efter ha konsekvensernaatt de olikapenetrerat av
skattesystemen, skattesystemdär mellanskillnadenett mellan invägd
mängd och utvägd mängd under viss bestämdperiod denutgören
mängd vilken skattenskall beräknas,d.v.s. nettodeponiskatt.len
avsnitt 3.5 redogör vi för de material bör bli föremål försom un-
dantag deäven användsinom självanär deponiområdet.

Vi bör kravatt sätta det kan styrkas detattanser man som att
material förs under bestämd period frånut anläggningensom en
kommertill användningutanförupplagsområdetför mängdenskallatt
få avräknasfrån invägdmängdunder period.samma

För anläggningar inte installeratvåg utförtattsom mate-anser
rial inte skall få avräknasfrån det först på anläggningen.Svå-som
righeterna kunnabestämmarätt mängdenatt utfört material därtillär
alltför Om sådanmöjlighetstora. skulle den enligt vår be-en gavs
dömning ledatill skatteinbetalningarnaskulle bli för i förhål-att små
landetill de faktiska förhållandena.Införd mängdbör enligt vårt för-
menandesåledes lika medskattepliktigmängd.vara

3.4 Konsekvenser förslaget med netto-av
deponiskatt

föreslagnaDet blir administrativtmycketsystemet enkeltett sys-
För varje bestämd periodtem. redovisas invägd mängd material

avfall, returprodukter, naturmaterial m.m. och utvägd mängd
returprodukter, produkter, material m.m.. Skillnadenmellanvaror,
mängdema den mängdutgör skall beskattas.Från den mängdensom
dras mängdenmaterial fåräven undantasenligt avsnitt 3.5 ned-som

Redovisningensker enkel blankett egentligenbara be-an. en som
höver invägd mängd,utvägdupptatre mängdochposter; avdragsgill
mängd.

Uppkommerdet underskott under uppbördsperiod,dvs haren
fört material fört in,ut än tår detta regleraseñterföl-man mer man

jande uppbördsperioder.
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tidsperiodfå reglerain-möjligheten inom bestämdGenom att en
behöverinte de materialmiängdoch utvägdmängd varandravägd mot

anläggningenbaraundertidsperiodenbeskattas.fimns inom Desom
finnas redovisningsposteri anläggning-skall naturligtvis ändock som

för tillsynsmyndighetenförbokföring och därigenomtillgängligaens
kontrolll.

negativkonsekvensblir sådantmaterial behöverEmviss att som
belastasmedskatt.tid uppbördsperiodkommerlagraslängre än atten

inte bör få någ-konsekvens funnit denVi har dennaövervägt attmen
kan ledatillallvarligare konsekvenser.Systemet störreattsnararera

lagradematerialetsnabbare.for nyttiggöradetansträngningargörs att
medför endastekonomiska belastning sådantDen ärsystemettsom

lagringsperioden.Några likviditets-ränteförlust på skattenunderen
problem for anläggningen vi inte uppkommer.tror

avfalletmängdermaterial vid sidanhanterarDen stora omsom
konsekvenserför undvikadessanegativaskall deponeraskan attsom

materialhanteringområde inom vilketdet ägaavgränsa avsesannan
tillsynsmyndighetenfrån upplagsomrâdet.Det bör ankommarum

Därefterbör ingai särskilt fall godkännaavgränsningen.varjeatt pro-
verksamhetsutöva-blem skattehänseendeuppstå.Alternativeti är att

miljöskyddslagenspeciellt for den verk-begär prövning enligtren
samheten.

bli följden vårt förslagEn ytterligare konsekvens kan äravsom
upplagetkommeravfall läggsi s.k. rötceller eller invidatt attsom

beskattas. organiskamaterialet ipåskyndanedbrytningen detAtt av
avfall behandling.Virötning i branschensom anseransesgenom
efter företrädarei branschendiskuterat frågan med mångaha attatt
celldeponeringstekniken färdigutvecklad och deni ärstort attsett
tekniken behandling biocel-skall ivägett steg motsessom ennu
ler eller utanför upplaget. skatte-särskilda rötningsanläggningar Att
belägga fors till rötceller kan troligen påskyndautveck-avfall som
lingen tekniker.dessaandramot

för celldeponeratavfall i eller iytterligare skäl talarEtt attsom
den långatid det föravfallsupplagetbör beskattasanslutningtill är tar

samladbedömningi branschenmineraliseras.Enligtavfallet taratt en
tillmaterialet kan schaktas och kommatill tio år innansjudet ur

tillför det verkligen kommereventuell Sannolikheten att nyttanytta.
obefmtlig.vi intillbedömer nästsom

särskildaceller klart avgränsadedet fall konstruerarI att man
tillsynsmyndighetenkan tänka bemyn-avfallsupplagetfrån attoss
behandlingsanläggningochcellen fâr räknasgodkännadigas att som

beskattas. materialfors till cellen såledesinte Detavfalletatt som
jordförbättringsmedelanvändasinte kan utant.ex.somsenaresom

vid den tidpunkten beläggasmedupplagetkommerdeponeras att
bestämdtid för hur längeceller bör detdockFör dessaskatt. angesen

skatteplikt uppstår. tids-skall få ligga i cellernainnan Denmaterialet
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rymden bör inte längre 7 år.än Har materialet inte tagits vidvara ut
dentidupunktenbör helamängdenskattebeläggas.

Nettodeponiskatten tydlig signal till aktörerna.är Förutomen att
den signalerar deponeringinte önskvärdstimuleraratt denär till att
utveckla källsorteringen. tidigareJu i kedjan restproduktemasom
källsorterasoch delas i olika fraktioner desto fraktionerupp renare
erhålls och desto mindre material måste till avfallsan-transporteras
läggning för genomgå behandling.att För det materialsamma som
inte blir avfall och hanterasinom avfallsanläggning ledersom en
nettodeponiskattentill efter förkortasträvar liggetidenatt såattman
långt det möjligt. stimulerarDet i sinär till utveckla metodertur att
för återanvändning,återvinning, energiutvinning Den utveck-m.m.
lingen positiv ochönskvärd.är

För endast fåtal materialslagfår nettodeponiskattenett negativen
konsekvens.Dit hör kompost.För framställa kompostt.ex. åtgåratt
det längretid redovisningsperiod.än Underbehandlingstidenavgåren
kol och och den färdiga komposten därmedbetydligtvatten lättareär

utgångsmaterialet.än Det går emellertid lätt schabloniseraVikts-att
förlustemaoch kompenseraför dettavid utvägningen kompost.Enav
accepteradbedömning viktminskningenär uppgårtill 50 % ochatt ca

det år för åstadkommaatt komposttar ett medatt rättca en mogen
behandling. medgeAtt dubbelt skatteavdragför råkompostvidett ut-
vägningenskulle kunna eliminera den orättvisasättett attvara som

skulle bli följden Ett alternativsystemet. annat är,annars av som
framhållits områdeförär komposteringenavgränsa ochatt ettovan,
begärasärskilt tillstånd enligt miljöskyddslagenför verksamheten.

asfaltAtt lagras anläggningfördyrast.ex. medettsom en sys-
med nettodeponiskattbör leda tilltem ansträngningar finnastora att

förnyad avsättningför materialet.En slutdeponiskattinnehåller inga
sådanaincitament.

Ett med avdragför skatt skapar intressesystem få till-ett attav
baka så mycket möjligt inbetald skatt. Det kan såledessom av vara
frestande och forsla tidigare deponeratatt gräva avfall förutupp
vilket det inte betalts någon skatt från anläggningenför avsättning
utanför deponinoch för därigenomkomma i åtnjutande avdrag.att av

kanDet också frestandeför oseriösaaktörer medolika medelattvara
det material förs frångöra anläggningenut tyngre, t.ex.som genom

vattenbegjutningoch därigenomfå tillbaka skattenänmer annars.
Situationen restproduktområdet dock inte sådan dettaär äratt en
reell risk.

förstaFör det kommerdet, sedanskatteninförts ochmedde styr-
medel i övrigt införts införsoch på restproduktområdet,attsom upp-
komma så mycket returprodukter det kommer bli svårt fåatt att att
avsättning redan för dessanya produkter och material. Med den
målsättning finns i bl.a. Naturvårdsverketsaktionsplan Avfallsom
2000 skall avfallsmängdema deponerasdrastisktminska tillsom se-
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år kommer inte finnas avsättningför2005. Det uppgrävtnast att ma-
terial. materialbalansero.d. för avfallsanläggningenkommerGenom

kunnauppdagas denskattskyldigebegär fördet avdrag materi-att om
förts från anläggningenoch inte beskattats. hind-Ingetutsom som

dock anläggningsägare föra "obeskattat" material frånatt utrar en
anläggningen det finns avsättningför det och han inte begärom av-

landfill mining detdrag. Systemethindrar såledesinte men upp-
å andrasidaninte till det heller.muntrar

kvalitetsmedvetna.returprodukter idag mycket EttKöpare ärav
energiverk vänneverk ställer mycket krav såväl förore-stora

beställarenningsinnehåll fukthalt. Det inte ovanligtär attsom numera
intebetalar för energiinnehållett.ex. i kWh ochöre tonperper

bränsle.Något utbrett fusk vid nettodeponiskattbehöversåledesen
befaras.inte

viktigt ytterligare säkerhetsåtgärdinföra sådanaDet är att somen
bestämmelser skattskyldig aldrig kan få tillbaka i skattatt änen mer

utesluter skatteintäkterförhanharbetalat in. Det negativa staten.
teoretiskt skulle locka till det,En nettodeponiskatt, denävenom

leder inte till upplagring material vid misstanke kom-en av om en
mandeskattehöjning.Skatten eñer skattehöjningalltför lågär även en

från säljamaterialdärestdet finns köparetillför avhålla någon attatt
materialet. lagerbokföring skall finnas vid varje anläggningDen som

tillsynsmyndigheten möjligheter kontrollerakommer godaatt attge
spekulationerförekommer.sådanaom

Materialleveransema från anläggningkommersannoliktut atten
säkras kontrakt på längre tid mellan köpare och säljare. Dågenom
finns det inte för sådanskatteplaneringi skala.störreutrymme

vilken skattemetod väljs kommeraktörerna skat-Oavsett attsom
teplanera.Så sker i alla skattesammanhangoch det naivt att trovore

inte Konsekvensernablir dock lika fördet skulle ske här. de tvåatt
skattesystemen.skatteplanering i den meningen försökeratt man

Erfarenheternafrånundgåskatt dessutomlovvärd. Danmark inteär är
avskräckande.Riksdagenkan således risk höja skattenvidstörreutan
behov.

Vid nettodeponiskatt det inte nödvändigt inom anlägg-är atten
ningsområdet särskilja eller flera bestämdaskattep|iktiga de-en
poneringsytor.

Med nettodeponiskattenslipper också bestämmamaxti-attman
för lagring obeskattatmaterial. finns komplikationerder Det storaav
sådanamaximitider. rötcell fylls helt naturligt materialetmed l en

ifrån och uppåt. cell kan skilja flera mellanbotten I det år ål-storen
materialet i botten och det därför inte allsdern Det ärtoppen.

osannolikt materialet i botten blir äldre medan7 åränatt t.ex. man
fortfarandefyller på med avfall i den delen cellen.Huröverstanytt av
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skall då förfara med det tidigare tillförda materialet Skall detman
beskattaseller inte,eller skall allt material i cellenbeskattas

finnsDet ytterligare skattemässigsvårigheti förbindelsemeden
lagring material i slutdeponisystem. materialFör förs tillettav som

rötcell anläggningsägareninte skattskyldig.är Om materialet inteen
kan användasinom femårsperioden måste deponerasinträderutan
skatteplikt. Med betalasskatten.Skall den lämnarvems pengar som
materialetförskottera för skatteinbetalningetter fem årpengar enev.
Eller kommer sådanskatt slås kollektivetpå ochdrabbaatt ut ävenen
den sig reducerasin avfallsmängd.anstränger Detta visarattsom
svårigheternamed konstruera slutdeponiskatt den vidatt trots atten
första påseendetverkarmycketenkel.

Undantag3.5

Undantagenfrån huvudregeln invägd mängd minus utvägdatt
mängd lika med skattepliktig mängd bör få tillär antalet. Detvara

klart bör undantas material för iordningställandet,driften ochärsom
avslutningen deponimilj‘5skyddet i botten, milj6skyddetav en
toppen material naturmaterial e.d. användsvidsamt rent som an-
läggningsarbeteneller i driften. Material för vägbyggnad, daglig
täckning material naturmaterialbör be-utgörs annat änm.m. som av
skattas.

Vi har det behövs undantagförövervägt s.k. produ-görasom
centansvarsavfall,d.v.s. sådantavfall reglerasmed stöd i 6b § isom
renhållningslagen, det förs in avfallsanläggning för be-om en
handling eller lagring. Om redovisningsperiodeninte for kortgörs
torde det inte för sådantmaterialuppstånågraegentligaproblem.ens
Även här blir dennegativakonsekvensenendast skattenräntan om
materialetligger anläggningenlängretid redovisningsperiod.änen

avfallFör det uppstårvid behandling producentansvarsavfal-som av
let liksom för det avfall inte samlas via producentemassystemsom
skall naturligtvis skattbetalaspådenmängden.

4 Redovisning, tillsyn och kontroll

finns idagDet på i princip alla avfallsanläggningar förett system
redovisningoch kontroll. förDet uppbyggtdels tjänaär att som un-
derlagflit debiteringtill kund dels för tjäna underlagför bl.a.att som
denårliga miljörapportendär sådanskall avges.
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fördel i så utsträckningDet är system storen om samma som
möjligt kan till förhållandena skattuppstår näranpassas som en
deponeratavfall införs.

Redovisning skattepliktig mängd4.1 av

föreslår avfallsupplagOm vi så samtliga hargottsom som- -
vägningsutrustning,uppståringa problem registreramängdenatt ma-
terial förs till och från upplagen.Finns det därtill någonutsom
form registrering vägningamablir det mindreautomatisk änav av
problematiskt såväl för den skattskyldige för tillsynsmyndig-som

upplagen blir registreringenheten. För de små vågutan mer pro-
för endastblematisk.Dessaupplag å andrasidan 0,5 % denavsvarar

totalt deponerademängdenavfall.
får förs från anlägg-vårt skatteförslag sådantmateriall utsom

ningen avräknas sådant förs in. den driverFörmot att an-som som
läggningenskall få rimlig möjlighet förbehandla restproduk-atten

och föra det förädladematerialettill användningutanförterna ut an-
uppbördstillfallenaläggningsomrâdet,får tiden mellan inte alltvara

för kort.

Danmarkbetalasavgiften fyra gånger år. InbetalningenI per
Redovisningsblan-sker den i månadenefter aktuellt kvartal.15:e

ketten enkel till sin utformning och enkel använda.Denär att ansva-
rige för verksamhetenvitsordarmedsin namnteckning uppgiñemaatt

deklarationsblanketten riktiga precis i andraär görsom man-
skattesammanhang.

Med det vi förordar kan mycket i det danskaskattesystem syste-
överföras förhållanden. sammandrag dettill svenska Ett kortmet av

danskaregelsystemet i bilagages

Möjlighet använda den årliga miljörap-4.2 att
slutdeklarationporten som

miljörappoiten skulle kun-vårt uppdragingår undersökaI att om
skatteunderlagföranvändas redovisning slutligt året ettna som av -

slag slutdeklaration.
Varje avfallsupplagmed årlig tillförsel år50 äröver tonen per

sig tillstånd eller för verksamheten,skyldig, har inte attvare man
uppgiftermiljörapport. den skall bl.a.l mottagnaom av-avge en
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fallsmängderredovisas.Naturvårdsverkethar givit mall för hurut en
miljörapport bör deut.en

Vi har granskatsamtligaelva miljörapporter från Stockholmslän
för år 1992.

fyraFör anläggningaranvändsinte rapportmallenöverhuvudta-
två anläggningarFör redovisas och återvunnamängderget. mottagna

Övrigtunderrubriken avfall, biprodukteroch restprodukter. femFör
anläggningarredovisasuppgiñemaunderrubriken "Driñ och produk-
tionsförhållandenunderåret".

Sju anläggningarredovisari huvudsakviktuppgiñer. Schaktmas-
oljeskadadjord 0.d. redovisasdock i volym. anläggningarFyrasor,

saknar ochvåg redovisarföljaktligen mängdemai volym.
Nomenklaturenskiljer sig väsentligtåt i rapporterna.
Miljörapportema skall skickas till tillsynsmyndigheten som

antingenkan länsstyrelseneller kommunen.vara

4.3 Våra kommentarer och förslag

danskarnainfördeNär sitt avgiñssystem 1987 låg tillsynen av
hosmiljömyndighetema.Den ordningenupplevdesintesystemet som

positiv, varför för fem år sedanskilde mellan miljötillsynen ochman
avgiñstillsynen. Uppgiften kontrollera avgiñssystemettilldeladesatt
Told- SkattestyrelsenunderSkatteministeriet. lokalaDen tillsynenog

Told- Skatteregionenutövasav og
Vid våradiskussioneri branschen tillsynen skattesystemetom av

har flera företrädareframhållit delsdetviktiga i bra tillsyn såvälen
skatte- miljösidan dels det viktiga i de bådatillsynssystemenattsom
skiljs ât.

Det borde finnas förutsättningar i Sverigeha skilda till-ävenatt
synsmyndigheterför miljöskydd ochskattekontroll.

Vi föreslår det blir skilda tillsynsmyndigheterför miljötillsy-att
och skattetillsynen.Vi därigenomåstadkommeratt ettnen anser man
effektivt Om skulle läggaskattetillsynenpåsystem.mer man samma

myndigheter bedriver miljötillsyn finns det förutom andrasom nu
nackdelar delat tillsynsansvart.ex. mellan länsstyrelseroch kommu-
nerna risk för från miljötillsynen. Dentillsynen bordeatt tasresurser
istället förstärkas.Vi lägger inget förslag vilken myndighetannan

bör tillsynsansvaret.som ges
föreslårVi registreringssystemet enkelt. Vi detatt görs attanser

danska kan stå modell till det svenska.systemet som
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miljörap-använderkontrollsystemdärVi har övervägt ett man
funnit den intedeklarationsblankett. Vi har dock ärattporten som

ändamål.för dettasärskilt lämplig
i kontrollenverktygskall kunnatjänamiljörapportenOm ettsom
mycket de-utarbetaNaturvårdsverketmåstedeponiskatten enav

i detaljnomenklaturoch medenhetligrapporünall medtaljerad en
blirskall fyllas Detför hurinstruktiongenomarbetad rapporten

mallen. Idagsigavfallsupplaganvändersamtligakravockså attett av
till miljö-redovisningenhurexempel påmallen bara ettär

kanmyndigheten göras.
standardiseratmiljörapportenrimligt ettdet inteVi attanser

Vi det inteområde.begränsatpåförsådant ettsätt att anserpassa
rapportmall för justsärskildrimligt tillskapaheller att av-en

rekommendera miljö-användadärför inteVi villfallsupplagen. att
skat-hindrarskatteredovisningen.Ingetled iettrapporten ensom

miljö-del anläggningenskontrolli sintetillsynsmyndighet taatt av
rapportering.

miljö-skattekontroll ochskilja mellanbörDå vi att mananser
anledningenheller denmiljörapportenvi inteskyddstillsyn atttror av
redovisningtillsynsarbetet.Viiverktyg attett anser enpassar som
braförlagaenligt dansk sättutvägdamängder är attoch ettin-av

Detta kommerunderlagavfall.skattepliktigtmängdenredovisa na-
miljörap-sinanläggningenanvändas upprättarturligtvis kunna näratt

port.

avfallmaterialbeskattningBehov5 avav
på kontrolleradeinte slutdeponerassom

avfallsupplag

osäkerhet denråder detavsnitt 1.1.2framgårSom stor omav
särskiltOsäkerhetenavfall deponeras. ärmängden storverkliga som

Restprodukteravfall.anläggningsbranschensochbygg-beträffande
materialsådantochanläggningsarbetenoch ävenfrån bygg- som

bullervallariuppfyllnadanvändsofiaavfallklassasborde somsom
medflera ställenparkeringsplatser,i hamnarunderutfyllnadoch som
avfallsupplagschaktmassetippar.Dessa ärochtill s.k. bygg-eller förs

avfall,verkligtmängderansenligadefall,i många emotatt tartrots
naturvårdsla-enligtendastmiljöskyddslagenenligtprövadeinte utan

bygglagen8 kap.2ochnaturmiljön eller plan-skydd20 motgen
byggnader.anläggningarför andrabyggnadslov än
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5.1 Våra kommentarer och förslag

Vi s.k. bygg- och schaktmassetipparatt bör omfattasanser av
skattesystemet de prövadeenligtoavsett är miljöskyddslagenellerom

de 50 avfalltar emot än år.tonom mer per
Om regelverketför skattesystemetutformasså det anlägg-äratt

ningar avfalltar skattskyldigaemot blirär bygg-som ochävensom
schaktmassetipparskattepliktiga. Det enligt vårär mening således
inte huruvida prövningsplikt enligt miljöskyddslagenföreligger eller
inte skall avgörandeför upplaget skallsom skatte-vara om vara
pliktigt vad på upplaget.utan tas Genomemot kopp-görasom att en
ling mellan anläggningenoch karaktärenpå det materialetmottagna

vi det finns möjligheteratt kommastora tillrätta medanser att den
inte alltid miljömässigt riktiga verksamhet sker många denu av
s.k.bygg- och schaktmassetippama.

Systemetbör utformasså det den driveratt är anläggningsom en
avfall registreringspliktigmottar är ochsom anmodansom utansom

från tillsynsmyndighetenlåter registrerasin anläggning.Det bör pri-
intemärt uppgitt för tillsynsmyndigheten finnavara en att rätt

dessaupplag.Det kommerdock viktigt inslagatt i tillsynsar-ettvara
betet till inga avfallsupplagatt att står utanför skattesystemet.se Vi
utgår ifrån det sker ordentligatt information deponiskattenen om
innandeninförs.

Om bygg- och schaktmassetippamaskulle undantasfrån ingåatt
i skattesystemetkommer det bli intressantän försökaatt att ut-mer
nyttja dessaupplagför avfall egentligenbordeföras till mil-som en
jöprövat upplag.Det ingenär önskvärdutveckling.

Vi där de s.k.att ett schaktmassetippamasystem ävenanser om-
fattas skattesystemet utveckling kunnaav utnyttjamotgynnar atten
schakt-och rivningsmassor bättre Sammareglerett sätt. försom
övriga upplagskall naturligtvis gälla, d.v.s. får balanserautgåen-man
de mängdermed ingåendeoch undantagförgöra sådantmaterial som
behövsför anläggningsarbetenochdrift se avsnitt3.5.

Rent sakligt borde utfyllnader,även större bullervallar o.d. lik-
ställasmed skattepliktigaavfallsupplag.Endastdå materialetklassas

avfall kommerdet finnas legalamöjligheteratt förasom sådanaatt
företeelser i skattesystemet.Då de flesta utfyllnader inte medgörs
avfall med s.k. inertautan schaktmassoroch rivningsmassor kan
"anläggninge-n inte skatteobjekt. Det får ankommaansessom
kommunen med stöd i plan- ochatt bygglagenoch naturvårdslagen
förhindra kommeratt annatän till användningi anlägg-renamassor
ningar slag.nämntav
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deponiernaklassindelningBehov6 avav

avfallsupplagklassificeringKommande6.1 av

omfattas desåledesi och kommermedlem EUSverige attär av
fram inom EU. Ettdeponeringsområdet,inom bl.a.regler tassom

dateratframtaget;detfinns ärdeponeringsdirektivtill senasteförslag
slutligtdirektiven kommergällandeFrånEU attjuni 1994.16 görs att

1996.underhöstensenastantas
1991sedan åravfall finnsfarligtför hanteringDirektiv av

juni 1994.dateradeden27medändringar91/689/EEG
rådAllmännaförslag tillgivit röran-Naturvårdsverkethar ut ett

remissbehandlatsharFörslagetavfall juli 1995.deponeringde av
följerkravinarbetatsdeharförslagethösten 1995. Iunder som av

förhållanden.eñer svenskamöjligtanpassadesålångtdirektiv,EU:s

EU-direktivtillenligt förslagetKlassificering6.1.1

uppdelning iinnebärEU-direktivförslag till treFöreliggande en
följande:enligtdeponiklasserolika

avfallmiljöfarligtfördeponi- avfallmiljöfarligtdeponiför icke-
avfallinertdeponiför-

vadbeträffandeuppställdareglerfinnsdeponiklassvarjeFör som
fördeponiförastillfårAvfallrespektiveklass.ifår deponeras ensom

avfallMed91/689/EEC.Direktividetaljreglerasmiljöfarligt avfall
sådantmiljöfarligt avfalldeponi för icketillfår föras avsesensom

direktivet.det nämndatäcksinteavfall avsom
avfall regle-för inertdeponitillför förasavfallKrav ensom

avfallEttdirektivförslaget. äriArtikel 2specifikation ienligtras
biologiskellerfysikalisk, kemisksignifikantundergårinteinert som

fysikaliskt el-brinnaellerupplösas,fårAvfalletförändring. reagera
materialpåverka andranegativtellernedbrytbartkemiskt,ler vara

miljöpåverkantillupphovmed ochi kontaktkommerdet gesom
lakbart.hellerfårhälsofara.Deteller vara

överhuvudta-avfallvilkafastställsdirektivförslaget ävenI som
deponeras.Detbörinte ärget

SM097/slutrapportI1996-09-11
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flytande avfall—
avfall explosivt,är oxiderande,mycketeldfángtsom eller-
lättantändligt
biologiskt avfall eller smittförandeavfall-
allt avfall inteannat uppfyller kravenenligt Direktivetssom-
Annex

6.1.2 Klassificering enligt Naturvårdsverkets för-
slag till Allmänna råd för deponering av av-
fall

Naturvårdsverkethar utgångspunktvid klassificeringensom avavfallsupplagenden potentiella risk för hälsaoch miljö avfalletsom
Naturvårdsverketutgör. föreslårföljandeklassindelning:

Deponiklass Avfall innebär riskernaför skadaatt hälsasom
och miljö högaär

Deponiklass2: Avfall innebär riskernaför skadaatt hälsasom
och miljö medelhögaär

Deponiklass3: Avfall innebär riskernaför skadaatt påhälsasom
och miljö lågaär

Genom Naturvårdsverketatt de krav bör gälla inomanger som
de olika deponiklassema avfallsproducenteroch avfallsmottagareges
i förväg besked despelregler gäller.om som

Förbehandlingoch behandling avfallet beståendeochsomger urmiljösynpunkt bättre egenskaperkan såledesmedföra avfallet kanatt
föras till avfallsupplagett med lägre krav. En fördyrande för-
behandlingkan kompenseras lägredeponeringskostnad.genomen

Till deponiklass får1 föras avfall med hög föroreningspotential
och låg till måttlig mobilitet hosföroreningama.en Exempelpåavfall
till deponiklass l är:en

rökgasreningsstoftfrån ljusbågsugnarvid ståltillverkning-
metallhydroxidslam-
flygaskaoch rökgasreningsprodukterfrån avfallsförbränning-
oljeaskor-

På deponi klass2 får avfall med måttlig föroreningspo-en av en
tential och låg till måttlig mobilitet hos föroreningamadeponeras.
Avfall med hög föroreningspotentialfår endastdeponerasen i denna
klass det med säkerhetkanvisasstor föroreningarnasom mobilitetatt

SM097/slutrapport/l996-09-ll
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förbli tillräckligt lång tid för und-låg underoch kommer attär att en
hälsaochmiljö.skadorpåvika

deponiklassavfall får förastill 2Exempel är:som

hushållenrestfraktion från-
industriavfallfraktioner från bygg-ochförorenademåttligt-

rökgasreningsprodukter,stabiliseradeochflygaska-
avfallsförbränningbottenaskafrånosorterad- avfall ocholjaförutomfrån energiproduktionflertalet askor-

råjämstillverkningstofi från-
1000oljeförorenademassor ppm-

avfallasbesthaltigt-
sulfatmassatillverkningfrångrönlutslam-
från returfrberbrukavsvärtningsslam-

måttlig förore-avfall med låg tilldeponi klass 3 fårTill aven
deponeras.föroreningarnalåg mobilitet hosningspotentialoch med

egenskaper dessamiljömässigaprincip ha sådanaAvfallet bör i att
förmöjlighet dettaavfalletför nyttiggörandehinderinte utgör av om

finns.
deponiklassupplag i 3får föras tillavfallExempel är ettsom

är:

rivningsavfallochbygg-restfraktion sorteratav-
jord- ochschaktmassorförorenadelågt-
avfallsförbränning,bottenaskafrån sorterat- 109 m/sfrån kolpulvereldning,stabiliseradflygaska- l09 m/skolförbränning,askorfrånhärdade- lågsvavligtkolförbränningbottenaskafrån rosterav-
från råjämstillverkningmasugnsslagger- sulfatmassaproduktionmesaavfallfrånochkalkgrus-

egenskaperavfall medexempelpåNaturvårdsverket ävenanger
avfallet bör deponeras:gör attsom

föroreningamamobilitet hosavfall medhög- svåmedbrytbaraellertoxiska,bioackumulerbaraavfall ärsom-
fysiskt stabilainteavfall ärsom-

formflytandeavfall i-
gaspotentialhögavfall har ensom- oxiderandeellerbiologiskt, explosivt,smittförande,avfall ärsom-

lättantändligt

Direktivtillförslagredovisningen BU:sframgårSom ärav ovan
identiska.Enråd iNaturvårdsverketsförslag till Allmänna stortsamt

SM097/sluInpponll996~09~ll
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viss skillnad i skrivningarnagäller dock beträffandevilka avfall somtillåtligaär inert upplagrespektiveett klass deponi.3 Enligt EU:s
förslag till Direktiv torde mångaäven upplag, pröv-som nu anses
ningspliktiga enligt miljöskyddslagen reglerasutan enligtsom na-
turvårdslagen,i framtiden komma innefattasi begreppetatt Deponi
för inert avfall.

Enligt artikel i förslaget3 till Direktiv får medlemsstaternaute-
sluta deponier för kommunalt avfall med total slutkapacitet påen
mindre 25 000 ellerän för inert avfallton med total slutkapaciteten

mindre 50 000 medän och betjänarglesbygderton, be-som en
folkningstäthet km2.på mindre 35 invånareän per

6.2 Våra kommentarer

Enligt utredningsuppdragetskall vi klassificeradeponiemaefter
vilka möjligheter dessahar tekniskt och administrativtatt klara av
skattesystemetskrav efter nivånpå miljöskyddetsamt deponierna.

Vi den treindelning såvälatt EU Naturvårdsver-anser som som
ket inför bra indelning.stannat är Med det skattesystemvi förordaren

ingenanledning indelaavfallsupplagenatt överhuvudtaget.ser Vid
våra kontakter inom branschenhar frågan till vilken klass bygg-om
och sehaktmassetipparskall föras och det skulle tjänligtom attvara
inrätta speciell klass för denna upplag.Vien typ någonattav anser
särskildklassför dessaupplaginte nödvändig.är

Vi utgår ifrån Sverige inte kommeratt utnyttja möjlighetenatt
till undantagenligt artikel 3 i EUs direktivförslag. Skulle såbli fallet
bör överväga ha skattesatsatt för dessaupplagman såen annan att
andraupplagmedfullt utbyggtmiljöskydd inte blir missgynnade.

Vi har det finnsövervägt anledning differentiera skattenom att
med hänsyntill den föreslagnaklassindelningen.En lägre skatt på
avfall förs till klass-3-deponiskulle avfalletsom en uppmuntraatt
förbehandladesoch sådanaegenskaper det inte behövdeförasgavs att
till deponimed lägreklassnummer. konsekvensI meddettaen skulle
skatten högre avfall förs till klass-l-deponi.vara som en

Å andrasidaninrättasklass-1-deponierjust för kunnaatt ta emot
och slutligt omhändertasådant vi inte vill skall kvar isom vara
kretsloppet.En utfasning kretsloppetskulle egentligenur uppmuntras

avfallslämnarenfick lägreatt skatt avfallet sågenom det säker-att
ställdes det verkligen fördestillatt den lämpligadeponin.Fråge-mest
ställningen är inte enkel, varför har valt inte förslåsom synes att
någondifferentiering skattenmed hänsyntill avfallet depone-av var
ras.

SMO97/slulrappun/I996-09-II
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på ochfördelning länavfallsupplagensTabell över
storleksklasser
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Omräkningstal

m3En tonx

Avfallsslag el ton/stx

Hushållsavfall
komprimerat 0,30-

inget l 5om anges-
Bygg- ochrivningsavfall 0,25
Schaktmassor 1,20
lndustriavfall

komprimerat 0,35-
inget 0,15om anges-

Papper 0,30
Glas 0,50
Plasttill återvinning 0,30
Trä 0,30
Plywoodflis, spån,spill 0,30
Bark 0,50
Textil 1,00
Uthärdatlimavfall 1,00

Glödskal 1,50
Aska 1,00
Tegel 2,00
Slagg 1,00
Sand 1,50
Mesa 2,20
Asbest 2,00
Batterier

små 0,00003ton/st-
bil 0,01ton/st-

inget 1,30om anges-
Lysrör 0,0002ton/st
Miljöfarligt avfall

olja 1,00-
lösningsmedel 1,00-
övriga 1,20-

SM097/slutmppon/1996-09-1I
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BILAGA 18®P®
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DEN DANSKA AVFALLSAVGIFTEN

Utdrag Skatteministerietsskrift "Aflaldsafgift "från februariur 992och "Bekendtgarelseom aflov
afgift af aflald rdstofler " Miljøminixteriets bekendtgørelseom 674afog 13juli 1994.nr

Endastregler berördeponeringeller allmännaregler nedan.som tasupp

Avgiftspliktens omfattning deponering-

Det skall betalasavgift påavfall förs till registreringspliktigaverksamheter.Avgiftensom omfattar
mednågraundantagallt avfall. Det skall ocksåbetalasavgiñ för jord, byggnadsavfall,kompostoch
slagger tillförs registreringspliktigaverksamheterför regelmässigm m som täckningvissa undantag
finns.

Undantaggäller för

jordfyllnadsmassor tillförs anläggningrena driftsmedel.För avgiftsbefrielsesom etten- attsom
skall rådagäller jordenatt självständigatransporteras lassoch anläggningsägareninteattsom

betalt for materialettar

jord, efter avslutaddeponeringtillförs deponinren som växtetableringsmaterialvid- som
slutavtäckningen

Med jord mulljord.uppgrävs ler, d innehållren byggnadsavfall,menas utan träd-gruso av
gårdsavfalleller andraformer avfall ijorden.av

kompost tillförs registreringspliktigverksamhet slutavtäckningsom leverantörenen när- som
har tillstånd enligt miljøbeskyttelselovens§ ll eller reglerutfärdademedstöd i lagentill
förhandling komposttill spridning lantbruksarealerav o

avfall bort från avslutadedeponiertas i sambandmedanläggningsarbetensom- 0

Avfallet skall bort inom bestämdtidtas till förut bestämdaregistreradesamt deponier.

Registrering deponering-

Verksamheter d anvisningspliktigttar avfall tillemot deponeringskall0 som anmälasig till registre-
ring hos"told- skatteregionen.og

Frånregistreringsplikten undantagetär deponierför olje- ochkemikalieförorenadjord.a

S k jordtippar, uteslutande jord undantagnatar emot är avgiftsplikten.som För undantagskallren att
rådagäller det endastdeponerasatt päplatsen. dockDet tillåtetär använda bygg-att rent sorterat
nadsavfalltill anläggainterimsvägaratt körvägar. För kunnatillföras avgiftsfritt fåratt bygg-
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tegelmaterialoglaseradestenmaterial,försorterade,försorterade,nadsavfalletbarabestå rena,renaav
försorterad, betong.och ren

körväg.eventuelldeponiochhaavgränsadfrånskall fysisktJordtippen egenenvara

registreringspliktiga.återvinning inteavfall förendastAnläggningar ärmottarsom

inte in-registreringsbefriade deåtervinningsanläggningarskall är ärför attförutsättningEn att vara
dettill deponi,i anslutningåtervinningsanläggningdrivs är ettmed deponi.Omtegrerade enenen

avfallet, ochdet avgiñspliktigaskarptavskilt frånåtervinningsmaterialethålls attoavvisligt krav att
verksamheterna.tillfarter till debådasärskildadet är

tolvmånadersperiod.bortförs inomtillfört materialgäller vidareåtervinningsanläggningarFör att en

Registreringsanmälan

skatteregionen".tillhandahålls told-särskildblankett 160används PanmälanVid ogavsomen

161.registreringsbevisperhållerregistrerasVerksamheter ettsom

avfallavgiftspliktigtRegistrering av

containraroch förbådeför fordonetfastataravikteranvändasigkanbruttovikten. ManVikten oär av
vågstället bemannat.Normalt skallavfalletsvikt.viktgäller viktAnnars ut vara-

Räkenskapsbetämmelser

del byrå-finns helavfall. Detochbortförseltillförselföra räkenskapskallVerksamheten över enav
häftet.sid ikring detta 12krati se gröna

räkenskapsåretsutgång.år efterarkiverasi minst 5Räkenskapernaskall

avgiftenRedovisning av

redovisaverksamhetenskallefterföljandemånaden mäng-i denkvartal. 15:Avgiftsperioden Denär
itillförts reglerasdettaavfallfrânförs näst-i kvartalskattepliktigt avfall. det änden Om ett sommer

kvartal.kommande

Kontroll

inte förtanläggningarAvgiftspliktigaskatteregionen"."told-Kontroll noggrannutövas somogav
bokföring kan skönstaxeras.
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INLEDNING1

Uppdraget1.1

ÅF-Energikonsult AvfallsskatteutredningenuppdragAB harStockholm av
ibrännbart materialkällsorteratutnyttjandetökamöjligheternastuderat att av
ochOlle BlidholmcivilingenjörgenomförtsharUppdragetfastbränslepannor. av

Ulf Palmqvist.civilekonom

Bakgrund1.2

avfallminska mängdenönskemål från samhälletstarkarefinns allt attDet somett
förkunna utnyttjasavfallet skulledeldå denspecielltdeponeras, och somav

energiutvinning.ellerkompostering

deunderavfallsförbränningsanläggningar,förbränning ikomplement tillEtt som
fastbränslepannorenergiutvinning iåren aktuellt,allt ärblivit somsenaste mer

utformningi sin änenklareDessakol ärmed Elis,normalt eldas etc.torv, pannor
underhåll, reningsutrustningdrift,t vad gälleravfallsförbränningsanläggningar ex

möjligheternadettaantal. Tillsammans görbetydligtrn finns i större attoch ettm
avfallet kan öka.energin iutnyttjaför bättreatt

utnyttjasfastbränsleanläggningar skall kunna ärför attFörutsättningarna att
anlägg-måste ochkällsorteratmiljösynpunkt bränslethållbartdet är varaur-

stoftavskiljningmåste ha braningarna en
prismässigtandra bränslenmedkonkurrerabränslet kan-

teknisk synvinkelfungerarförbränningen ur en-
ochförbrärmingsanläggningarplaneradeelleri befintliga attdet finns kapacitet-

industriprocesstjärrvärmenät,nyttiggöras ikanenergin i materialet etc.ett en

Syfte metodoch1.3

beståndet fastbränslepannorkartläggningöversiktlig överI arbetet har aven
befint-ifirms kapacitetdetuppfattninggenomförts. Syftet främstär att omen

mängd källsorteratökandehandförförbränningsanläggningarliga att ta enom
material.brännbart

och överslags-pannregisteruppdateratgenomföra detta har vikunnaFör ettatt
för fastbränslepannor större äneffekteninstalleradeden totalamässigt beräknat

kapacitet över-"teoretiska"dennaSlutsatser baseras sedan5 MW. samt
tillgängliga.finnsavfallsmängderbedömningar hurslagsmässiga stora somav
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2.1 Avfallsmängder

frånBaserat Naturvårdsverketuppgifter Svenska Renhållningsverksföre-och
ningen RVF antaganden, har andelen brännbart material till deponisamt egna
uppskattats. Uppgifterna bygger till fråndelar statistik 1991. SCBstora arbetar
för närvarande med fram statistik för 1994, vilket kan det möjligtatt görata att
revidera dessa siffror inom kort.

Tabell 1 Uppskattning mängdenbrännbartavfalltill deponiav

deponiTyp Totalt Totalt till Mängdbrännbarttill
Mton Mton deponiMton

Hushållsavfall 3.2 1 0.5-0,8
x

lndustriavfall 2.0 1 0.7-1
Bygg- och rivningsavfall 1.2 1.0 0.2-0,5
Park- trådgårdsavfalloch 0.1 0.07 0,07

iTotalt 6.5 4,1 1,5-2,5

2.2 Tiligiinglig mängd brännbart material

Den totala mängden brännbart material till deponi såledesuppskattas till 1,5-2,5
Mton. Detta skulle kunna densägas teoretiska potentialen för energiutvin-vara
ning. Allt material dock inteär lämpligt för energiutvinning i konventionella
fastbränslepannor. En del material, PVC eller hushållsavfall,fuktigtt ärsom ex
direkt Vårolämpligt. uppskattning är den reella potentialenatt är 1-2 Mton.ca
För denna potential skall kunna utnyttjas krävs någonatt i de flesta fall form av
källsortering avfallet.av
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BESTÅNDET FASTBRÃNSLEPANN OR SVERIGEI3 AV

och storlek3.1 Antal bränsletyppannor, av

industrin. För-fjärrvärmesektom och inomfinns i framför allt iFastbränsleparmor
briketter,biobränslen flis, pellets,bränning kan ske med olikat typerex av

sågspån normalt i km, kol eller avfall. Avfall förbrännsträpulver, torv, sm
avfallsförbränningsanläggningar.

beståndet fastbränsle-uppdaterade uppgifterDet saknas idag fullständiga, avom
5 MWdärför gjort sammanställningVi har över större änpannorparmor. en egen

utgående från från SA Svensk Anläggningsprovning, Svenskaolika register;tre
Vattenfall. det sig 350Fjärrvärmeföreningen respektive Totalt rör om pannor

i fjärrvärmesektomenligt förteckningen i bilaga En uppdelning mellan pannor
ingårgjorts. Avfallsförbränningsanläggningaroch i industrisektom harpannor

ochin i storleksklasser; 5-10 MW, 10-50 MWDessutom har delats trepannoma
bilaga har anläggningarna prickats in karta. Av50 MW. I 2större än en

framgår Som jämförelse redovisasbilagan de relativt väl utspridda i landet.äratt
också i 38i bilaga karta de 21 avfallseldade anläggningarna landet3 överen
pannor.

skullekunna bedömningar hur mängder teoretisktFör göraatt stora rentsomom
för olika kategorierkunna förbrännas har vi i tabell 2 nedan effekternasummerat

I tabell redovisas fördelningen bränsleslag.3av pannor. per

störreån MW installeradeffektochantalTabell2 Fastbrânslepannor 5 -

industrisektom Fgårrvárm TotaltPannstorlek esektorn
AntalMW Antal MW Antal MW

MW 70 1455-10 457 549 75 1006

MW 48 14010-50 1166 2187 92 3353

MW 1538 22 5917 43 7455 6550

Totalt 8653 210 11814 3503161 140

BränslefördelningTabell i tastbránslepannor3

Bränsle industrisektom Fjârrvârmesektorn Totalt
antal antal antalpannor pannor pannor

Skogsbrånsle 23064 146

Skogsbrânsle olja 4141 0+
Torv 2 2018

Kol 7 27 34
Övrigtdiv blandat s 19 25

Totalt 140 350210
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3.2 Uppgiftemas tillförlitlighet

fråntjärrvärmesektom huvudsakligen baserade uppgifterData gällande är
Svenska Fjärrvärmeföreningen. Tillforlitligheten bedöms relativt god. Datavara

betydligt Uppgifterna huvudsakgällande industrisektom däremot osäkrare. iär är
från till delbaserade SAs pannregister 1991. Detta register har uppdaterats.en

måsteenskilda uppgifterna detta behandlas med viss försiktighet. VissaDe trots
och vissa säkerligenkan ha skrotats har tillkommit.nyaav pannoma pannor

parmbeståndet någorlundaSammantaget rättvisande.bör dock bilden av vara
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FÖR ENERGIUTVINNINGPOTENTIAL4

bränslemängdentillgängligadenUppskattning4.1 av

till-AlltMton.1-2bränsle ärmängdentillgängligaframgår den2kapitel attAv tillOrsakenenergiutvinning.föranvändasintedock attmaterial kommergängligt
ochåtervinningåteranvändning,alternativandramed somkonkurrensenärdetta

konkurrens attdennakommeromfattningökar ikällsorteringenNärkompostering.
materialtillgängligtmängdentroligtintesåledes attDet ärytterligare.skärpas

TWh.energiinnehåll 3-4ettDettaMton. motsvararöverstiga 1kommer att

bränsleförbrukningTotal4.2

befintligaibränsleförbrukningen parm-pannauppgifter peringafinnsDet om
ochdrifttidgenomsnittlig enantagandegöraGenom ett enomregister. att

bränsle-totaladenuppskattninggöraverkningsgrad kan avgenomsnittlig enman
anläggningarna.aktuellai deförbrukningen

Vissafullo.tillinteutnyttjassammanställningvårimedfirmsAlla sompannor principikörsAndrainte.överhuvudtagetellerutnyttjas reservparmorsom
timmar.0008minståret dvshelaunderkontinuerligt

antagandenoch3kaptabell omparmeffekttotaluppgifterhjälpMed omav värmeverk500 hindustri, 2h500last 3fulldrifttidgenomsnittligen bränsleförbruk-totaladen%, kan85verkningsgradgenomsnittligsamt en
uppskattas.ningen

bränsleförbrukningtotaluppskattadeffektochMW5ånstörreFastbranslepannorTabell4 -

TotaltFgárrvármesektomlndustrisektomPannstorlek TWhMWTWhMWTWhMW
4006125492457MW05-1

1133536218751166MW10-50
23745571591761538MW50
3811814258653133161Totalt

årsstä-Fjärrvärmeförcningens1994 ochenergirapportNUTEKsmedJämförelser
ovanståendemedöverensstämmelse upp-godnågorlunda1994 visartistik en medjämförelserdirektasvårt göradock attDet ärbränsleförbrukning.skattade

energianvändningen.redovisaiskillnader sättetgrund attstatistiken av
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4.3 Potential

Det iär dagsläget oklart hur andel destor befintliga fastbränsleparmomaav somskulle kunna utnyttja det aktuella materialet bränsle. Huruvida det är möjligtsom
vilkenstyrs stoftavskiljningtyp finnsav installerad,av rad tekniskasom en

frågeställningar möjligheter och blandaatt bränsletmata med ordinarie bränsle
m, ekonomi kanske viktigast,samt i vilkenm grad materialet källsorterats dvs

hur detrent

För kunna förbrännaatt det aktuella materialet krävs i de allra flesta fall denatt
aktuella förbränningsanläggningen är utrustad med bra stoftavskiljning dvs med
elektroñlter eller med spärrfilter. Anläggningar i fjärrvärmesektom iär relativt
hög utsträckning utrustade just med denna utrustning. Inomtyp industrisektomav
är det vanligare med enklare avskiljningsutrustning,typen k multicykloner.av s
Generellt det också såär mindreatt är sämre utrustade deän större.pannor

En mycket bedömning se vidare kap 4.5, förslaggrov till fortsatt arbete är att
50-75 % installerad panneffekt i fjärrvärmesektomav och 25-50 % i industri-
sektorn skulle kunna möjliga utnyttja. Dettaattvara totalt bränsle-motsvarar ett
behov i storleksordningen 15-25 TWh. Det bör gång påpekasän dessaatten
uppgifter måste betraktas mycket osäkra.som

Vid de flesta de aktuella anläggningarna är det inteav tekniskt möjligt att
förbränna enbart det källsorterade materialet, varför den faktiska potentialen blir
betydligt mindre 15-25än VårTWh. bedömning är skulle kunnaatt blandamannågonstansin mellan 10 och 20 % energirelaterat, vilket 2-5 TWh.motsvarar
Detta skall jämföras med den tillgängliga mängden bränsle, bedömssom varahögst 3-4 TWh se kap 4.1.

4.4 Slutsatser

Vår bedömning är det kapacitetsmässigtatt verkar fullt rimligt utnyttjaattvara
delar det brännbara material i dag deponerasav för energiutvinningsom i fast-
bränslepannor. Med inblandningsgrad 10-20 % bören de aktuella fastbräns-
leanläggningarna kunna 2-5ta TWh elleremot i storleksordningen 1 Mton käll-

bränsle.sorterat

Självfallet krävs materialet källsorterasatt och de anläggningaratt nyttjas,somlämpligt sätt för ändamålet. Avgörande för huranpassas del potentialenstor av
verkligen kommer kunnasom utnyttjasatt deär ekonomiska förutsättningarna dvs

hur källsorterat bränsleett kan konkurrera med andra bränslen prismässigt.

Antalet biobränsleeldade anläggningar, särskilt inom tjärrvärmesektom, växer
kontinuerligt. Detta medför möjligheternaatt till energiutvinning i fastbränsle-
anläggningar kommer öka. Med återvinningökadatt kan kapacitet i deen befint-
liga avfallsförbränningsanläggningama komma frigöras. Dettaatt medför att merdet material idag deponerasav skulle kunnasom utnyttjas för energiutvinning i
avfallsförbränningsanlägggingar. Vår samlade bedömning såledesär potentialenatt
för energiutvinning kommer öka i framtiden.att
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arbetetill fortsattFörslag4.5

kartläggs närmarefastbränsleanläggningama genom enföreslår befintligadeVi att
enkätdenna ärSyftet medanläggningsägama.aktuellaav deett urvaltillenkät

bränsleförbrukning,förbrärmingsanläggning,kartläggafrämst närmare typatt av
studerasPrimärtemissionsvillkor.emissionsnivåerstoftavskiljning, samttyp av

Utfrån detta görsförutsättningarna.tekniska nyde enochmiljömässigasåledes de
utnyttjas.kunnaskullepannkollektivetdelhurbedömning somstor avav

studeras närmare.förutsättningarnaekonomiskaockså deföreslårVi att
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